
Sírok (Heves megye)

Szeptember 11. Farkas Jancsi estére hozott ki ide gépkocsiján, 
Budapestről körülbelül 130 kilométernyire. A „Damó” nevű, állító
lag 900 holdas, kincstári - annakidején Károlyi Mihálytól elkobzott - 
erdőterületet évi 1100 Pengőért látatlanul bérbe vette, én pedig - 
ugyancsak a körülmények ismerete nélkül - társultam hozzá. Az erdő 
szélén az egyik erdőőri lakásban megszálltunk, megháltunk, hajnal 
előtt 4 órakor keltünk, és 1/2 5-kor két erdőőrrel két irányban cser
kelni indultunk. Alighogy egymástól elváltunk, egy őzbakkal talál
koztam. A bak lőhető volt, de rézsűt felém fordulva állt, olyan volt a 
helyzet, hogy vagy 80 lépésnyiről szabad kézből kellett volna lőnöm, 
ezért lövésre készen vártam, hogy keresztbe forduljon. Ehelyett ész
revett és elugrott. Hűlt helye közelében még egy sutát a gidájával 
ugrattam el.

Aztán reggel 8 óráig cserkeltem, és szinte megrökönyödve, meg- 
botránkozva láttam, hogy ezzel a bérlettel szörnyen becsapódtunk. 
Az egész erdő csupa ritka, kopár szálas, csaknem semmi aljnövény
zettel. Semmi fiatalos, semmi sűrűség, semmi vágás, semmi tisztás, 
valósággal csupa sivárság, birkalegelőnek való terület.

1/2 9-re megjön Jancsi is, ő sem látott semmi vadat, nyomot is 
csak nagyon keveset.

Meg kell kísérelnünk ettől a bérlettől sürgősen megszabadulni, 
illetve a bérlet átvételét, ha lehet, megtagadni, és a már befizetett egy 
évi bért visszaszerezni. Ez okból délelőtt 10 órakor gépkocsiba 
ülünk és két óra alatt beszáguldunk Miskolcra, az állami erdőigazga
tósághoz, tanácsot és segítséget kérni. Estére ide visszajövünk és 
holnap reggel hazafelé indulunk.

Ratosnya (Maros-Torda megye)

Szeptember 17. Végre! Végre fönt vagyok a havason, és megint 
szarvasbőgés ideje van. Tizenegy hónap várakozás és számítgatás 
után megint a nagy évfordulóhoz, a vadászatban a legnagyszerűbb 
örömök, a leglesújtóbb csalódások, a legérdekesebb, legkomolyabb 
cserkészet küszöbére értünk.
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Egy hónapig az iramot erőltetve, keservesen dolgoztam, hogy 
rendben eljöhessek hazulról. Tegnapelőtt éjfél után indultam Buda
pestről, tegnap délután érkeztem Ratosnyára, ott ma reggel 1/2 7-kor 
keltem útra és délelőtt 10 órára értem ide, a Moldovánka-havasra, a 
vadászházhoz, ahol hozzáfogok vadásznaplóm legfontosabb fejeze
tének megírásához.

Nap közben levetkőzöm és meztelenül heverészem, sütkérezem 
és alszom szabad ég alatt, a napon. Itt fönt, a tenger színe fölött 1600 
méternyi magasságban, ragyogó, derült idő van, a szél csak gyengén 
legyez, s ahová a nap süt, ott nyári meleg van. Az árnyék természe
tesen már hűvös, még déli 12 órakor is.

Várom a délutáni cserkelés idejét. Azt mondják, a nyáron itt lá
tott bika még megvan és errefelé tartózkodik. Az első bőgést a Ma
ros völgyében f. hó 9-én hallották, azóta a bikák hol sűrűbben, hol 
ritkábban szólalnak meg. A Maros görgényi oldalán - ahol jóval több 
a szarvas, mint errefelé, a Kelemen-havas nyúlványán - már rende
sen bőgnek.

Kísérőm, a Juan Buta nevű vadőr, aggályoskodik. Azt mondja, 
nem jó ez a meleg idő, nem szarvasbőgésnek való. Pedig amikor 
reggel a hegyi iparvasút kis kocsiján Ratosnyáról indultunk, majd 
útközben mindaddig, amíg árnyékban jártunk, olyan hideg volt, hogy 
a vonat nehány utasa mind fázott.

Délután 3 óra felé, a vadászház előtt ülve, hallom az első bőgést. 
Tőlünk nyugatra, a nagy fennsík középkorú, fenyves borította részén 
szólalt meg egy bika. Egydarabig vígan folytatja, aztán nem halljuk 
többet.

Egyik poggyászcipelőm, a Brád-patak torkolatánál lévő erdészta
nyától harmadikat fordulva, délután 4 órára felhozta a nehány desz
kából összetákolt „ágy”-amat, és azt mondja, a Brád-pataknál egy 
szarvasbikával találkozott.

Ezek a szokott jelenségek szarvasbőgés elején.
1/2 5-kor cserkelni indulok, noha a tisztára derült égboltról még 

árad a nappali verőfény. Ez a cserkészet számomra csak azért neveze
tes, mert ez alkalommal vittem magammal első ízben 7/64-es, új Bren- 
necke-puskámat. Bizonyos okokból Lipcséből egyenest Szászrégenbe 
küldettem, és tegnap vettem át a régeni állomáson Popescu Bibitől.
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A Moldovánkából nekem kijelölt, aránylag nem nagy területen, a 
vadászháztól keletre eső vágáson cserkelek végig, de egyáltalán 
semmi vadat sem látok. Ellenben biztatóak egy derék bikának az 
ösvényen több helyütt látott, friss nyomai.

7 órakor sötét lenne, ha nem világítana a hold. 1/2 8-ra érek vissza 
a vadászházhoz. Estére nagyon lehűl a levegő, mégsem hallik bőgés.

Szeptember 18. Hajnali 5 órakor ébredek. Nem állíthatom, hogy 
az éjjel melegem volt. A vaskályhával fűtött vadászházban csak ad
dig van meleg, amíg a kályhában tart a tűz; márpedig nyugvóra térés 
után nem sokáig tart, hiszen senki sem rakja. Hiába, nincsen jobb 
szállás a szabadtüzes, nyitott kalibánál.

Aztán 1/2 6-tól 1/2 8-ig cserkelek. Tisztára derült az ég, helyen
ként deres a fű, és a ragyogó napkelte után gyorsan melegedik a le
vegő. Egy helyen a vágásban három tehén szagot kap tőlem és zö
rögve, dobogva menekül. Messziről hallik nehány bőgés, de a Mol- 
dovánkán egy hang sincsen.

Úgy látom, ennek a területnek bérelésével nagyon rosszul jártam. 
Elhallgatták előlem, hogy itt bőgés idején sem szünetel az erdészeti 
munka, jelen esetben a faszállítás. A Brád-patakban virradástól estig 
vontatják le a dorongúton a fát, s ez - parasztokról lévén szó - termé
szetesen olyan ordítozással jár, hogy ez a lárma végighangzik a ne
kem kijelölt egész területen. Ennek azt a részét pedig, ahová a lárma 
nem hangzik el, kirekesztették - utólag - a bérletből, mert a vadász
társulat egyik főkolomposa igényelte magának.

Gyanítom, hogy a területért előre fizetett 20.000,- Lei bért kidob
tam az ablakon, most elfecsérlem az esztendő legértékesebb idejét, a 
bőgés java napjait egy silány területen, és hiába örültem fél év óta 
olyan nagyon ennek az alkalomnak. Kétségtelen, hogy ezen a terüle
ten a szarvas - ez idő szerint - csak váltóvad; ezt várni, remélni pedig 
a vadászásnak az a módja, amelyből már nem kérek. Ezért a terüle
tért előre bért kérni, enyhén szólva, szemtelenség!

Egyébként „nyaralok”! Eltekintve attól, hogy csak a szarvasok 
kedvéért jöttem ide, szarvas azonban a területen nincs, nagyon jó 
dolgom van. Délelőtt 1/2 11-től délután 1/2 3-ig meztelenül fekszem 
a napon és pörkölődöm.
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Buta, a vadőr délelőtt csapázni volt, és azt mondja, hogy a fenn
sík északnyugati sarkában nehány tehénnel egy közepes minőségű 
bika jár. „Csak tizennégyes vagy tizenhatos” mondja, ami jellemző 
az idevaló emberek felfogására és tapasztalataira. Tegnapelőtt este 
Ratosnyán Petruc is azt mondta, hogy a Valkalucában egy idegen, 
nagy agancsú őzbakot tud, de „csak hatos”, és egy vastag agancsú 
bikát, az meg „csak tizennégyes”

Délután 3/4 5-kor a vadőrrel kiballagok a Farkas-féle határ felé, a 
terület északnyugati részébe, és ott, a letarolt ősfenyvesből lett lege
lőn, korhadó tuskók, gyökerek és rönkök között, nem messze egy 
sűrű fenyvestől, lesbe ülök. Buta egy darabbal odébb megy, hogy - 
mint mondja - más irányban leselkedjék. A nap még vakítóan tűz, 
aztán, hogy leáldozott, egyszerre hüvösödik a levegő, és megköny- 
nyebbülve ülök egy farönk mögött.

Egyszerre látom, hogy Buta kétrét görnyedve lopakodik felém, 
tőlem vagy 80 lépésnyire megáll és int, hogy menjek hozzá. Aztán, 
hogy nagy óvatosan mellé kerültem, azt mondja, hogy messziről, a 
fenyőfák között két tehenet látott, bizonyára bika is van valahol kö
zelükben.

A Buta által mutatott irányban megkísérlem a szarvasok megke
resését. Úgy csúszom-mászom feléjük vagy utánuk, hogy jobban már 
nem lehet, mégsem sikerül rájuk akadnom. Valamerre elmentek.

Amikor alkonyodik - ez idén először szólalok meg a bikák 
hangján. Nemsokára a fenyvesben felel egy bika. Egydarabig bőgünk 
egymásnak, a bika közeledik, már nincs messzebb 200 lépésnél, de 
besötétedik, holdvilágnál - ha nem kell - nem akarok bikát lőni, hát 
elhallgatunk. Végül messziről, két irányban még nehány bőgés hal
lik, miközben visszaballagok a vadászházhoz.

Szeptember 19. Csillagos, holdvilágos, csendes éjszaka után, 
hajnal előtt lenyugszik a hold, és rövid egy órára besötétedik. 5 óra 
felé világosodik keleten az égbolt alja. A vadászházban, kis szobám
ban pipázva s az ablakon kinézve várom az indulásra alkalmas idő
pontot. Nem okos dolog sötéttel nekimenni a szarvasoknak.

1/4 6-kor ugyan még csak gyengén virrad, mégis lassan 
kicserkelünk a vágásba. Ma vasárnap van, a Brád-patakon nem von
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tatnak le fát, nincsen lárma, kiabálás, olyan csendes, hangulatos a 
reggel, amilyennek az ilyen kárpáti területen mindig lennie kellene. 
A vágáson körbevezető ösvényen lassan végigmegyek és 8 órára 
visszatérek a vadászházba. Nem láttam semmi vadat s egy hangot 
sem hallottam. A meleg fokozódik, ma reggel már dér sem volt. Nem 
szarvasbőgésnek való idő ez! Egyetlen biztató jel, hogy a vadőr egy 
helyen az ösvényen egy nagy bika friss nyomait fedezte fel. Jóma
gam ilyenkor nem keresek és alig látok nyomokat, mert szemem 
mindig messzire elöl jár.

Buta nap közben megint nyomozni volt, és jelenti, hogy a terület
nek abban a részében, ahol tegnap este jártunk, de még messzebb 
tőlünk, egy nagy bika teheneivel az erdőből kijár a legelőre. Már 
nem írom, hogy fenyves, mert itt fönt más fa, mint fenyő, egyáltalán 
nincsen.

Délután igen nagyot találtam aludni. 1/2 1-kor ledűltem a lócára 
és 1/2 5-kor arra ébredtem, hogy fázom. Odakint még melegen tűzött 
a nap, de a házban hűvös volt. Hamar bekaptam kevés párolt almát - 
ebédelni elmulasztottam -, 5 órakor sietve kimentem a terület észak- 
nyugati sarkába, és 1/2 6-kor elültem a fenyves és legelő határvona
lán, a Buta által ajánlott helyen.

3/4 6-kor tőlünk nyugatra, az erdőben két bika szólal meg. A 
hangja szerint fiatal bika, nincsen messzebb 200 lépésnél. Buta azt 
mondja, a nagy bika is biztosan ott van a közelében, csak nem szól.

Lenyugszik a nap, hűvösödik, a bikák hallgatnak. Egyszerre Buta 
kezével megérint és bemutat az erdőbe, majd fülembe súgja, hogy ott 
a bika. Benézek a fenyők közé és alá, és meglátom egy szarvas négy 
lábát és szügyét. Mozdulatlanul áll. Nyakát és fejét az ágak takarják. 
Vagy 50 lépésnyire van tőlünk, de nincs mit kezdenem vele, mert 
nem tudom, bika-e vagy tehén, s ha bika, akkor sem tudhatom, lőhe
tő-e. Buta hangsúlyozva súgja, hogy „naaagy bika”! Könnyű neki! 
Ha vaktában meglövöm, és kis vagy közepes bika lesz belőle, vállát 
vonogatja, és beismeri, hogy tévedett és zsebre vágja a lődíját. Nem 
akarom a látatlan agancsú elejtését megkockáztatni.

A bika nehány percig nyugodtan áll, aztán a legelő felé fordulva 
elindul. Nincs messzebb az erdő szélétől tíz lépésnél. Lövésre ké
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szén várom megjelenését, de nem mutatkozik. Elment másfelé, nem 
került ki az erdő takarásából. A szél kavarog, talán szagot kapott.

Nehány perc múltán, megint bement az erdőbe, éppen irányunk
ban, vagy 20 lépésről egy vonuló szarvas hátát látjuk. Aztán zörgés, 
dobogás, dübörgés következik; úgy hallik, a szarvasok kergetőznek.

Aztán minden elcsendesedik, és nem látunk, nem hallunk semmi 
többet. Az a gyanúm, hogy a szarvasok szagot kaptak tőlünk és kö
zelünkből megléptek. Biztos, hogy az erdőből ott akartak kivonulni a 
legelőre, ahol őket vártuk. Hogy visszafordultak, csak az okozhatta, 
hogy észrevettek.

7 órakor felcihelődünk és visszaballagunk szállásunkra. A va
dászházzal szemben lévő lejtőn, a legelőn, sötéttel egyet bőg egy 
bika. Északnyugaton az égbolt alja felhősödik. Amióta itt vagyok, 
ezek az első felhők.

Szeptember 20. Még éjszaka van, de a telihold vakít, amikor 5 
órakor a vadászháztól elindulunk és északnyugatnak tartunk. Két 
bika ímmel-ámmal bőg. Egyik a házzal szemben lévő oldalon - ezt 
hangjáról már ismerjük -, a másik messze előttünk. Mivel a szél ép
pen onnan fuj, kihasználjuk a kedvező alkalmat, és felé tartunk. Ám
de mire a legelő szélére érünk, a bika már az erdőben bőg. Ez az 
erdő a már említett, középkorú fenyves. Helyenként sűrű, helyenként 
ritkás, hézagos. Tele korhadó tuskókkal, rönkökkel. Mindent beborít 
az araszos vagy még vastagabb moha, s az ember csaknem térdig jár 
a fekete áfonyában, és helyenként hasig a páfrányban. Nagyszerű 
helye ez a szarvasoknak. Nincsen benne út, sem ösvény, nem lehet 
benne zajtalanul járni, és a bikát meglepni, mégis azt mondom kísé
rőmnek, bemegyünk a bikához. Bőgve megyek neki! Látom, hogy a 
vadőr bízik tudományomban, mert helyesli tervemet. A szél irányára 
ügyelve, félkörben alája kerülve, időnként egyet-egyet bőgve, zörgé
sünkkel csak annyiban törődve, hogy lehetőleg kevés és halk zajt 
okozzunk, igyekszünk a bika, illetve a bikák közelébe jutni. Mert 
ketten bőgnek ám! Az egyik gyakrabban, hosszasabban és magasabb 
hangon, a másik - bizonyára az öregebbik - ritkábban és mélyebben, 
csak egyet szólva. Hol úgy rémlik, hogy már csak 150 lépésnyire 
lehetünk tőlük, hol meg jóval messzebbről hallik a hangjuk. De ke
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veset és ritkán bőgnek, hosszú szüneteket tartanak s végül egészen 
elhallgatnak. Már azon vagyok, hogy véget vessek a kísérletezésnek 
és visszaforduljak, de a remény s a vágy tovább hajt. Úgy gondolom, 
egy kis szerencsével találkozhatnék ebben az érintetlen, buja renge
tegben egy derék bikával, hiszen az is még jár-kel teheneivel vagy 
magában tehenet keresve.

Kilátok a fenyők közül egy tisztás dombtetőre. Azt gondolom, 
kiülök a dombhátra, meglapulok egy rönk mögött és várok. Hátha 
kijön valami derék bika a tisztásra.

1/2 7-re jár az idő. A nap már régen felkelt, de a magas fenyők 
még árnyékot vetnek rám. A bikák elhallgattak. Utoljára tőlünk vagy 
200 lépésnyire bőgött az egyik. Megkísérlem ingerelni. A tehenet 
kergető bika hangját utánzóm, majd elhallgatok.

Vagy tíz perc telt el csendes várakozással, egyszerre tőlem vagy 
60 lépésnyire, az erdő szélén, a domboldal alján, a sötét háttérben 
megjelenik egy nagy agancs. Lassan emelkedik feljebb és megáll. A 
messzelátóval vizsgálom az egyenest felém néző bika fejét. Nagy
szerűjelenség! A bika egydarabig mozdulatlanul áll, majd hátrahajt
ja  agancsát, felém nyújtja fejét és kétszer nagyot bőg. Látom, hogy 
nem sokágú, nem is vastag, de igen nagy agancsa van. Egy pillanatig 
habozok, meglőjem-e, de belátom, hogy ezt a bikát itt elereszteni 
badarság lenne. A bika lassan elfordul, egy fenyő mögé lép, de lá
tom, hogy másik oldalán mindjárt előkerül takarásából. Ráemelem 
puskámat, s amikor a bika a fenyő mögül előlép és megint felém 
fordulva megáll, szügyön lövöm. Helyben eldűl, nehány másodper
cig még vergődik, aztán elterül.

Juan Buta egész ábrázata csupa mosoly. Kalapot emel és kezet 
nyújt. Csak alig nehány szót tud magyarul, mégis azt mondja: - Ez 
szép volt!

Hatalmas testű, hanyatló, öreg bika. Páratlan tizenhatos. Jobb 
szárán nyolc, bal szárán öt ága van. Aránylag vékony, de igen hosszú 
az agancsa.

Boldogan, megelégedetten ülök mellé, nézegetem, bírálgatom, 
gyönyörködöm benne. Egy kárpáti bikánál pompásabb, nagyszerűbb 
vadászzsákmány nincsen.
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Három óra hosszat várok, amíg a nap az égbolton annyira feljut, 
hogy besüt a tisztás szélén a fák alá és megvilágítja a bikát. Aztán 
egy sor fényképet készítek róla, ott, ahol elesett. 11 órakor bics
kámmal levágom a fejét, ezt Buta hátára veszi, és visszamegyünk a 
vadászházhoz.

Délután 5 órakor indulunk, és egy óra hosszat egyenest északnak 
megyünk. Mindvégig a letarolt és legelőnek használt terület és a sűrű 
fenyves között járunk, míg csak a vízválasztón túl, egy hajlatban, 
jókora rétre nem érünk. Odamenet négy siketfajdkakast röptettünk 
fel. Jellegzetes havasi jelenségek! A rét közepén egy bika legel. Fia
tal, páratlan tízes. Agancsa nagyon hasonlít egy húsz évvel ezelőtt, a 
Máramarosban lőtt bikáméhoz. Kísérőm biztat, hogy lőjem meg, 
amit nem szívesen hallok tőle, mert a bika igazán nem elejtésre érett, 
s a vadőrt derék, ügyes embernek ismertem meg. Úgy látszik, min
denképpen biztosítva akarja látni a bikánként neki járó 2000 Lei lő- 
díjat. Remélem, még megkapja a moldovánkai második bikámért is.

A kis tízes egydarabig békességben legel, hanem aztán szagot kap 
tőlünk - a szél ugyanis tőlünk egyenest felé fúj -, és vágtatva távozik 
a rét túlsó oldalán az erdőbe.

Aztán 6-tól 7-ig a rét szélén, egy tuskó mögött, a földön heve- 
részve remélünk még vadat látni. De besötétedik, az üres tisztást 
csak a hold világítja meg, és csalódottan ballagunk vissza szállá
sunkra.

Este 8 órára beborul az ég, és a vadászház tornácáról hallgatjuk 
egy bika bőgését azon a tájon, ahonnan éppen eljöttünk, valahol kint, 
a nagy legelőn.

Vacsora és naplóírás után elfűjom a gyertyát és ledűlök a fenyő
gallyas lócára. Élvezem a magányt. A vadőr és házőrző napszámo
som a ház mögött a lejtőn, egy darabbal feljebb, külön kalibában 
tanyázik. Olyan csendesen vannak, mintha itt sem volnának. Már 
elvettem kedvüket attól, hogy hangosan beszélgessenek. Szobámat 
csak a kályhában a tűz és az ablakon gyengén beszűrődő holdvilág 
világítja meg valamennyire. Az ajtó tárva-nyitva, hogy a felesleges 
meleg kiáradjon rajta és bejöjjön helyébe a fenyőillatos, friss havasi 
legelő. Pipázgatok és elgondolkodom azon, hogy egész évben dolgo
zom ezekért a boldog, békés napokért és hangulatos estékért. Egy

87



szerre csak valami egyenletes, hangos zörgést hallok. Olyan régen 
hallottam, hogy hamarjában rá sem ismerek, az eső veri a fazsinde
lyes tetőt.

Szeptember 21. A tegnap esti eső csak hitegetés volt, nehány 
perc múltán elállt és ma reggelre megint kiderült.

Hajnal előtt, 5 órakor én ébresztem a kalibában két emberemet. 
Úgy látszik, a vacsorára fogyasztott szarvasbikahústól igen nagyot 
alusznak.

1/4 6-kor, a virradás kezdetén kimegyünk a vadászháztól keletre, 
a vágásba.

A vadászatban rendszerint minden másképpen történik, mint aho
gyan az ember várta vagy előre elgondolta. Amikor augusztus elején 
itt jártam, a terület más részét nem is láttam, csak ezt a nagykiterje
désű vágást, s ebben mindjárt egy nagy bikával és két őzbakkal ta
lálkoztam. Előre örültem, ebben a vágásban szeptemberben cserkel
ve, két nagy bikát lőni. Most pedig úgy van, hogy éppen a vágásban 
nem látok vadat. Ezt bizonyára csak a Brád-patak felől virradástól 
besötétedésig felhallatszó lárma, kiabálás okozza. Ma reggel sem 
látok egyebet, csak egy szalonkát és egy siketfajdkakast röptetek fel 
az ösvényről. Friss szarvasnyomot sem találunk. Úgy látszik, az 
augusztusban látott nagy bika elhagyta nyári helyét - ami egyébként 
a természet rendje szerint van -, és ki tudja, merre csavarog, udvarol. 
Egy-két bőgés hallik messziről, nyugat felől, egyébként csendesen 
telik el a reggel, és 8 órakor megint a vadászházban vagyok.

Nap közben egy kis izgalom támad a vadászházban. Buta már 
reggeli után kiment a területre nyomozni. Déltájt beállít hozzám 
Petruc, tavalyi kísérőm a Halas-patakból, és hív, menjek át vele 
akárcsak egy-két napra a Valkalucába, mert a Zepode-Plaje nevű 
árokban egy biztos, derék tizenhatos bikája van. Egy órával később 
visszajön Buta és jelenti, hogy két derék bika és egy medve járását 
nyomozta ki. Amikor hallja, hogy Petruc a Valkalucába hív, nagyon 
elkedvetlenedik. Rosszul esik látnom, mennyire búsul és bosszan
kodik. Habozok, mitévő legyek. Petruc a maga tizenhatosát biztos
nak mondja. A vadászatban általában, de különösen a Kárpátokban, 
minden alkalmat azonnal meg kell ragadni. A halogatással az ember
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rendszerint elkésik. Nem akarom, hogy Petruc és feljebbvalói ké
sőbb azt mondják, elmulasztottam egy biztos bikájukat meglőni. Az 
efféle szemrehányás igen hosszú életű szokott lenni. Hosszas tana
kodás után megállapodtunk - Buta is beleegyezik -, hogy legfeljebb 
két napra lemegyek a Valkalucába. Addig Buta folytatja a maga 
bikáinak és medvéjének figyelését.

1 órakor Petruccal útnak indulok, 2-kor lent vagyok a Secu- 
patakban, a hegyi vasútnál, ennek egy kis kocsijával húsz perc alatt 
leszaladunk Petruc lakásáig, onnan 3-kor indulunk, és 4 órára felérek 
a Zepode-Plaje katlanszerű, felső végébe, ahol Petruc ma reggel a 
tarvágásban másfél óra hosszat nézte, figyelte, hallgatta az erősen 
bőgő, derék tizenhatost.

A bika reggeli helyével szemben lévő hegyoldalon, ugyancsak 
tarvágásban - hiszen az egész Zepode-Plaje csupa tarvágás -, 4 óra 
után letelepedtünk és vártunk. Tehát a moldovánkai vadászháztól a 
Zepode-Plaje felső végébe három óra alatt jöttem el, ami ugyancsak 
tekintélyes teljesítmény. És lekerültem a tisztára fenyveserdőből a 
túlnyomórészt bükkösbe.

Kisvártatva velünk szemben, alattunk zörgést hallunk, és egy 
gyenge őzbakot látunk sietősen hegynek menni. Nemsokára ismét 
zörgést hallunk alattunk az árokban, és egy parasztot, valami csavar
gó favágót látunk az árok alján fölfelé baktatni. Ha útirányát betart
va, az árok közepén végigmegy, a katlan oldalaiban valahol gyanított 
és remélt bikát természetesen elzavarja. Petruc lesiet az árokba, és 
haragjában a parasztot úgy vágja pofon, hogy az nyomban elterül, 
majd fennhangon mentegetőzve visszafordul és leballag, amerről 
jött.

Mármost, hogy a pofonvágott paraszt hangos beszéde miatt-e, 
avagy más okból, de Petruc tizenhatos bikája nem mutatkozik és 
hangjával sem jelentkezik.

1/2 6-kor magasan, fölöttünk néhányszor bőg egy bika. Aztán, 
hogy elhallgatott, a tülökkel bőgök neki, de nem felel. Alkalmasint 
átvonul a gerincen a szomszédos Valkalucába.

Az árok túlsó oldalán, de nálunk jóval lejjebb egy őzbak kezd ri
asztani és jó darabig folytatja. A messzelátóval vagy 400 lépésről jól 
látom, hogy derék bak.
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6 óra után felcihelődünk és átmászunk a gerincen a Valkalucába. 
A sózó közelében öreges hangon bőg egy bika. Megkísérlem megkö
zelítését, s mivel a köves, meredek ösvényen zajtalanul járni nem 
lehet, bőgve lopakodom felé. Sajnos, a szél is éppen felé fuj, a bika 
elhallgat és valamerre meglép. A sózós tisztáson csak egy tehenet 
látok, aztán a gyalázatosan meredek sáros, csúszós ösvényen leme
gyünk a kalibához, amelyet Petruc, nagy bután, a valkalucai völgy 
legaljában, a patak mellett épített meg. A cserkészésre alkalmas , jó ” 
helyektől olyan messze van, hogy minden cserkészetet megelőzően, 
majd utána, legalább egy órát keservesen kell mászni. Már azon 
gondolkodom, ne menjek-e le éjszakára Secuba, Petruc házába, mert 
a Zepode-Plaje katlana, a tizenhatos bika bőgőhelye onnan csak egy 
óra járásra, ellenben a valkalucai kalibától másfél órai - nem járásra, 
hanem - keserves kapaszkodásra van. Arra a kérdésemre azonban, 
van-e nála bolha, azt feleli Petruc: - Hát akad egy-kettő! Erre lemon
dok arról, hogy házában, ágyában háljak meg.

Szeptember 22. Az éjszaka a túlfűtött kis kalibában utálatos volt. 
Izzadva aludtam. 4 órakor szólt az ébresztőórám, majd 1/2 5-kor, 
holdvilágos éjjel nekirugaszkodom a komisz kapaszkodónak. Egy 
óra múltán, az izzadástól átnedvesedve, fent vagyok a gerincen. A 
Valkalucában három bika bőg. Egyikük hangja fiatalos, a másik 
kettőé érettebb. Nem törődünk velük, hiszen a Zepode-Plajeban 
Peruc biztos tizenhatosát, a terület legnagyobb bikáját akarom meg
lőni.

Virradással cserkelünk az északi lejtőn, az új ösvényen, a bika 
helye felé. Útközben alattunk egy tehenet látunk.

Aztán odaérünk, ahonnan a katlan túlsó oldalán a bikát meg kel
lene látnunk és meg lehetne lőnöm, ha ott volna, ahol Petruc teg
nap reggel látta. Ámde nincs ott! Az ördög tudja, merre csavarog. 
Talán a szomszédos Halas-patakban. Ugyanis az a feltevésünk, hogy 
ez a bika azonos a tavalyi, sokat, hiába lesett és keresett Halas-pataki 
bikánkkal. Nagyon szeretném meglőni!

Tegnapi helyén látunk egy csapatban két tehenet, egy borjút és 
három nyársas bikát, majd később visszamenet, illetve Secu felé
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tartva, két együtt járó, egymással játékosan hancúrozó, fiatal őzbakot 
nézegetünk. 9 órára lent vagyok a völgyben, Petruc házánál.

A délutáni cserkészetre vissza akarok menni a Moldovánkára, de 
ha bevárom a délután fölfelé menő vonatot, már csak estére érnék fel 
a havasra, ezért 10 órakor gyalog vágok neki a hosszú és rossz útnak, 
és déli hőségben, napsütésben, négy órai menetelés, mászás után, 
délután 2 órára felérek a moldovánkai vadászházhoz, és úgy érzem, 
mintha hazajöttem volna.

Félórával később mennydörgés, villámlás, zuhogó záporeső hoz 
egy kis változatosságot a már megunt, szép időjárásba.

A derék Juan Buta boldog, hogy megint vele vadászom. Estére 
kimegyünk nyugatra, a fenyves egyik tisztására, ahol egy derék bika 
jár, és a medve is több ízben megfordult. Ott üldögélünk sötétig, de 
szeles az idő, nem látunk vadat és bőgést sem hallunk.

Sötéttel ballagunk vissza a vadászház felé, és útközben egy csa
pat szarvast ugratunk meg. Csak futásuk dobogását hallom. Késő 
este a szél viharrá erősödik.

Szeptember 23. Egész éjjel esett az eső és vígan szakad hajnal
ban, majd reggel is. A szél is egyre fuj, nincsen célja reggeli cserké
szetre kimenni.

Buta nap közben kétszer kimegy a területre nyomozni. Délelőtt a 
vágásban jár, de az ösvényen nem talál nyomot. Pedig nagyon bíz
tam ehhez a szép helyhez! Hiába, a Brád-patakból felhallatszó lárma 
elzavarja onnan a vadat. Ellenben korán délután más, izgató hírt hoz. 
A medve rátalált bikám Buta által beföldelt maradványaira, kiásta a 
húst, evett belőle, és amit meghagyott, azt Butánál alaposabban ta
karta be földdel. Lódög kellene oda és magasülés föléje! Napok óta 
próbálok erre a célra olcsó lovat szerezni, de még nem sikerült. 
Ezenfelül Buta a fenyvesnek egy távoli tisztásán egy igen derék bi
ka, egy kisebb bika és egy tehén ma reggeli, eső után való nyomait 
találta. Azt mondja, a nagyobbik bika nyomai igen nagyok.

Ma estére tehát választanom kell. A medvét vagy a nagy bikát 
lessem. Valóban nehéz a választás, és csak hosszas habozás után 
döntök a bika mellett. Utóvégre szarvasbőgés ideje van, medvére
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esetleg tavasszal is lehet vadászni, ezenfelül egy kiváló bika - leg
alábbis nekem - többet ér egy medvénél.

Nehány perccel 5 óra előtt Butával elindulok, és háromnegyed 
óra múltán a fenyvesből kiérünk egy nagy rétre. Alighogy kibújtunk 
a fák közül, a hátam mögül mellém került Buta hirtelen lehasal és 
elibénk mutat. Mindjárt meglátom a réten egy kis facsoporttól nagy
részt takart szarvas alakját. Természetesen én is lehasalok. A szarvas 
lassan lépkedve előkerül a takarás mögül. Fiatal, nyolcas bika. Ked
vetlenül harap egyet-egyet a sarjúból, félhangon egyet bőg, a szabad 
réten lefekszik, fektében is bőg egyet, nehány perc múltán felkel, 
elballag, és a rét túlsó, felső sarkán betér az erdőbe.

Erre hamar feltápászkodunk és, egy hatalmas dűlt fenyő korhadó 
törzse mögé húzódva, lesbe ülünk. Mindjárt látom, hogy helyünk 
nem valami jó. Egyrészt az a baj, hogy a fatörzs nem jól takar; amint 
fölötte elnézni akarunk, a vad bizonyára észrevesz. Másrészt a rét
nek csak felső negyedét látjuk, az azon alul hirtelen lejtő terepre nem 
látunk le. De elkéstünk attól, hogy más, alkalmasabb helyet keres
sünk magunknak, hiszen a Buta által ezen a helyen megállapított 
három szarvas közül az egyik már átvonult a réten. Tehát maradunk 
a fekvő fatörzs mögött. Háttal nekidűlve ülök teljes takarásban, és 
egyelőre oda se nézek a rétre.

Eltelik nehány perc. Egyszerre csak Buta megérint és súgja, hogy
- tehén!

Lassan megfordulok, a fatörzs fölött kikandikálok a rétre, és tő
lünk vagy 80 lépésnyire meglátom a már mereven felénk néző tehén 
fejét. Már észrevett bennünket, pedig nem láthatott belőlünk többet, 
csak fejünk búbját a szemünkig. Nem tudja kinek, minek véljen, 
hegyeseket lépkedve, lassan feljebb kerül a rét lejtős részéről, meg- 
megállva és felénk figyelve áthalad mellettünk a rét sarkán. Nehány 
perc múltán a tehén csapáján megjelenik az előbb látott fiatal bika, 
és éppúgy viselkedve, mint a tehén, megy utána.

- Rossz a helyünk! - mondom Butának, szétnézek, jobb helyet, 
illetve jobb takarást nézek ki magamnak, és a rét felső szélén egy 
fenyő alsó ágaitól takartan, töve mögé lapulok. Buta tőlem öt-hat 
lépésre egy másik fenyő mögé hasal le a földre. Ott várjuk, lessük a 
Buta által kinyomozott „nagy” bika megjelenését.
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Eltelik egydarab idő, alkonyodik, nagy a csend, bőgést nem hal
lunk, egyszerre csak Buta hozzám csúszik és a rét nyugati széle felé 
mutatva, izgatottan csak azt súgja: - Vigyázz! Jön! -, és mint a kígyó, 
csúszik vissza a helyére.

Nézek, figyelek a mutatott irányba, de semmit sem látok. Eltelik 
megint nehány perc. Buta egyszerre megint gyorsan hozzám mászik 
és az izgalomtól lihegve mondja: - Óriás bika! Maaare! Még nem 
látni olyan! Megy le a réten! -, és máris mászik négykézláb ki a rétre 
és int, hogy kövessem.

Kimászunk a rétre addig, ahol a terep megtörik és hirtelen lejt, 
onnan lelátunk a rét alsó részére is, de a bika eltűnt. Buta nem győz 
sopánkodni és egyre hajtogatja: - Óriás bika! Maaare! Arra a kérdé
semre, van-e akkora, mint a tegnap lőtt tizenhatosom, megvetően 
mosolyogva felel: - Sokkal nagyobb!

Tehát egy elmulasztott, elveszett, talán soha vissza nem térő 
esély. Az efféle emberek ugyan túlozni szoktak, de Buta sokat ta
pasztalt vadász, a szemén láttam és remegő hangján hallottam, hogy 
ezúttal oka volt az izgalomra.

Sötéttel ballagunk vissza a vadászházhoz, bízva a holnapi nap
ban; holnap péntek van!

Szeptember 24. Nem kell, hogy az órám ébresszen, 1/2 4-kor ma
gamtól ébredek, kiszólok a kalibába, rakják meg szobámban a tüzet, 
felöltözöm, megiszom az estéről maradt, felmelegített teámat, és 1/2 5- 
kor Butával útnak indulok. Derült, hűvös az idő, s a már háromnegye
dére fogyott holdtól megvilágított növényzeten csillog a harmat. Csupa 
fénylő, meg-megcsillanó gyöngyszem a holdvilágos éjszakában, a 
sötét földön. Az erdőben, közvetlen mellettem nagy robajjal kel 
szárnyra egy siketfajdkakas, és suhogó számycsapásokkal száll el a 
sötét fenyők között. Lassan ballagunk, sok időnk van virradásig. Nem 
messze attól a tisztástól, amelyen Buta tegnap este az „óriás” bikát 
látta, leülünk egy farönkre és váijuk, hogy teljen az idő.

Amikor virradni kezd, nagy óvatosan kilopakodunk a tisztás nyu
gati, felső sarkára, és vagy 80 lépésről mindjárt meglátjuk egy szar
vas vörösesszürke alakját. Buta örömében túllő a célon, és azt 
mondja: - Ott a bika! Jaj, de szép!
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Ezúttal azonban túlzott, mert a messzelátóval mindjárt megállapí
tom, hogy csak a tegnap este látott nyolcas legel a réten. A bika 
megint úgy tesz, ahogyan tegnap tett; lefekszik a fűre és lustán bőg 
egyet. Aztán mindjárt feltápászkodik, ide-oda lépked, fejét ide-oda 
forgatja, egyszerre csak futásnak ered és a terep domborulata alá 
tűnik. Ugyanakkor mellettem vagy 60 lépésre egy disznó baktat át a 
rét sarkán. Ezzel itt, most, természetesen, nem törődöm.

Buta később azt mondja, a nyolcas bikán túl három tehenet is lá
tott, s a szarvasok a disznótól ijedtek meg.

A nyolcas a rét alsó végén még kétszer bőg, aztán nem látunk és 
nem hallunk semmi többet.

Megvirrad, köd támad, vagy félóráig tart, amíg a napsugarak 
szétoszlatják a ködöt, és megint végiglátunk a réten. Aztán 7 óra felé 
fogytán vagyok reményemnek, felcihelődünk és elballagunk.

Elcserkelünk oda, ahol négy nappal ezelőtt a bikát lőttem, és azt 
látjuk, hogy a medve az éjjel - vagy talán tegnap este - megint ott 
járt, a bika elföldelt maradványait kikaparta és teljesen elfogyasztot
ta. 9 órára a vadászházhoz érve Gore nevű házőrző napszámosomat 
leküldöm Secu-Bradra, az erdészeti tanyára, kísérelje meg az itt is 
csak röviden „zsidó”-nak mondott vállalkozótól agyonkínzott lovai 
közül egyet számomra, illetve a medve számára olcsón megvásárolni.

Reggeli után Buta megint nyomozni megy, amiben valóban mes
ter. Déltájt azzal a hírrel tér vissza, hogy a vágásban a nagy bika és 
egy tehén friss - ma reggeli - nyomait találta. Nagyon lelkesedik érte, 
hogy elsősorban ezt a bikát kellene meglőnöm. Azt mondja, csülök
nyoma még szélesebb, mint az általa tegnap este a fenyves tisztásán 
látott „óriás” bikáé. Nekem is ennek elejtésében telne legtöbb örö
möm, mert ez bizonyára az a bika, amelyet augusztusban itt láttam, s 
amelynek megkímélése miatt annyira megszóltak. Csak az a baj, 
hogy ez a bika nagyon valószínűleg csak éjjel jár a vágásban, reggel
re elmegy a szomszédba, a moldovánkai területnek abba a részébe, 
amelyet bérletemből kirekesztettek.

Gore meg Secu-Bradról azzal a jelentéssel tér vissza, hogy noha a 
zsidónak egy tönkresántult, hasznavehetetlen, maholnap biztosan ki
múló lova van, azt nekem eladni nem hajlandó. Tehát nem tudok a med
vének döghelyet készíteni, hacsak nem lövök hamarjában még egy bikát.

94



Délután már 1/2 5-kor indulunk, és 1/4 6-kor a fenyves tisztásá
nak keleti szélén, a már reggel megkeresett és elkészített leshelyen 
letelepedünk a nagy bikát várni. Ha ott jön ki a havasi rétre, ahol 
tegnap, és ha úgy tesz, ahogyan tegnap tett, nagyszerűen lövésre 
kapom. Ámde - tudatosan ismétlem - a vadászatban rendszerint min
den másképpen történik, mint ahogyan azt az ember elgondolta. Ott 
ülünk sötétig és nem látunk, nem hallunk semmit. Mintha nem is 
szarvasbőgés ideje volna.

Csalódottan ballagunk sötét éjjel vissza tanyánkra. Ma olyan elő
érzetem van, hogy a Moldovánkán nem lövöm meg a második bikát, 
és kár itt az időt vesztegetni. Amióta itt vagyok, a helyzet csak rosz- 
szabbodott. A fát levontató, lármás fuvarosok már nemcsak a Brád- 
patakon, hanem a vadászház alatt, a völgyben és még feljebb, a 
fenyves mentén, a legelő szélén dolgoznak és ordítoznak hajnaltól 
estig. Az a nehány szarvas, amely a fenyvesben volt, az is elment 
valamerre, csendesebb tájakra. Az a szándékom, hogy holnap, a reg
geli cserkészet után, nehány napra leköltözöm a Vakalucába. Ha 
nem lesz valami váratlan akadálya. Este 10 óra felé a vadászházzal 
szemben lévő, letarolt lejtőn néhányszor bőg egy bika. Szobámból 
hallgatom. Úgy vélem, a fenyves tisztásán két ízben látott nyolcas 
bőg ott.

Szeptember 25. Hajnal előtt, 1/2 5-kor ébredek. Szobámban hi
deg van. Az idő megkomorodott, hűvösebb lett, az ég sűrűén bebo
rult. Világosodás előtt kint vagyok a vágásban, de a Brád völgyéből 
már felhallatszik a fuvarosok lármája. Virradással sietve 
visszacserkelek az ösvényen, ameddig az én területem tart, hogy az 
esetleg nappali helye felé vonuló bikát még elérjem. Ilyen szeren
csém azonban nincs, sőt, ahogyan később kiderül, kár volt annyira 
sietnem. Az ösvényen lefelé ereszkedve, még a vágáson alul, a fe
nyőerdőbe is messzire lekerülök, de szarvast nem látok és friss nyo
mokat sem találok. Csak egy bőgést hallok, valahonnan a Secu- 
völgyből. Messziről látok a vágás magas növényzetében, a most 
lilalombos epilobiumban, két bujkálva vonuló őzet, majd lent, a 
fenyvesben elég közelről egy hitvány agancsú bakot.
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1/2 8-felé egyszerre mindent elborít a köd. 30-40 lépésre mégis el 
lehet látni, azért lassan, csendesen visszafelé cserkelek. Kínosan 
meglep bennünket az a felfedezés, hogy a nagy bika azon a tájon, 
ahol nyáron láttam, tehenével együtt, utánunk, mögöttünk vonul át 
az ösvényen, alulról jövet, a lejtőn fölfelé. A moldovánkai nagy bika 
tehát itt van, csak az a kérdés, mikor, hol, miképpen lehet vele talál
kozni. Ma reggel éppen csak, hogy elkerültük egymást.

Az volt a szándékom, hogy ma délelőtt leköltözöm nehány napra 
a Valkalucába. Leküldtem Gorét Secu-Bradra, hogy - itt „omnibus”- 
nak nevezett - vasúti kocsit rendeljen nekem, és telefonon értesítse 
Petrucot, a valkalucai vadőrt szándékomról. Gore déltájt visszajön, 
és jelenti, hogy „omnibus” ma nincsen, csak holnap délben lesz, Pet
ruc pedig - állítólag - meg van sértve, és azt mondja, ma nem ér rá 
velem tartani, le kell mennie Ratosnyára, az se biztos, hogy holnap 
ráér-e, csak maradjak a Moldovánkán. Különös ízű üzenet... ha igaz.

Aztán beállít hozzám a fakitermelő vállalat egyik alkalmazottja, 
elnézésemet kéri, hogy lármájukkal zavart okoztak, és bejelenti, 
hogy ma este minden munkát a Brád-patakban négy hétre beszüntet
nek, és a területen teljesen csend lesz. Ettől a helyzet komolyan 
megjavulhat! Bár megtették volna ezt egy hónappal előbb!

Délután választanom kell; a vágásban lessem-e nyári nagy bikámat, 
avagy a fenyves tisztásán Juan „óriás” bikáját. Jobb szeretném az 
előbbit meglőni, de nagyon valószínűtlen, hogy ma délután, sötétség 
előtt, a szabad vágásban jár. Friss nyomainkkal sem akarom estére 
zavarni és ezzel a hajnali cserkészetre esélyeimet rontani. A szobá
ban maradnom egy kárpáti vadászterületen azonban mégsem lehet. 
Ha úgy kerül a sor, hogy a vágásbeli nagy bika helyett másikat lőjek, 
úgy is jó lesz. Tehát kimegyek a havasi rétre az „óriás” bikát lesni.

3/4 6-kor Butával tegnap esti helyemre érek, letelepszem a fenyő 
tövéhez, a földre, és élvezem a szeptemberi est hangulatát a havason. 
Nyugaton sötét, vastag felhők takarják a napot. Színük és alakjuk 
egyre változik, a nap hol többet, hol kevesebbet tud belőlük vörösre, 
lilára festeni. Egyébként sötét ólomszürkék. Az idő hidegre fordult, a 
levegőnek mintha hó szaga volna. Ez idén ősszel először teszem 
fejemre a nyarat zsebemben töltött kis kalapot. 6 órától kezdve há
rom irányból hallik bikabőgés. Az egyik bika szünet nélkül bőg.
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Valahol messze, úgy rémlik, Galonya felé, durran a puska. Nehány 
perc múltán más irányból, még messzebbről hallik egy lövés. Ami
kor a nap nyugszik, egyszerre hideg szél támad. De nem sokáig fuj, 
gyengül és eláll. Nagyszerű hangulat! Nem hihetem, hogy valami 
nagy bika nem jelenik meg a réten. De alkonyodik, egyre jobban 
fogy a világosság, és már tudom, hogy Buta „óriás” bikáját ma is 
hiába vártam. Ha az útja ma errefelé volna, már a réten látnám.

Egyszerre Buta felém hajol, a rét felső vége felé mutat, és azt 
mondja: - Ott van valami, nem tudom, medve-e vagy disznó!

Megnézem a messzelátóval, és hamarjában én sem tudom, med- 
ve-e vagy disznó. Jókora, sötét, bamaszürke, köpcös, de magas alak. 
Keresztbe áll, feje a földön van, legel vagy valamit eszik. Háttere a 
sötét fenyves, vagy 150 lépésnyire van tőlünk, homályos a képe. 
Aztán felém fordul, meglátom nagy fülét, és fehérük az agyara. Te
hát jókora kan. Mondom Butának, hogy nagy disznó. - Tessék meg
lőni - felel. - A bika úgy sincs erre!

A disznó az erdő felől lassan egyre kijjebb kerül a rétre, de hátte
re marad a sötét fenyves. Előttem magas fűcsomók vannak, és a te
rep kissé emelkedik, úgyhogy ha fekve és feltámasztva akarnám a 
disznót megcélozni, egyáltalán nem látnám. Előttem vagy tíz lépés
nyire egy zsombikszerű, magasabb fűcsomó van, erre feltámasztva, 
alighanem biztosan tudnám megcélozni. Hason kicsúszom oda, a 
fücsomóra teszem összegöngyölített köpönyegemet, és a célzótáv
csővel megkeresem a disznó alakját. Meg is találom, közepére illesz
tem a célzókeresztet és - talán kissé elsietve - megérintem a ravaszt. 
A durranás pillanatában úgy érzem, hogy nem lőttem olyan higgad
tan, ahogyan kellett és illett volna. Aztán csak azt látom, hogy a 
disznó elrohan. Meglőttem-e vagy sem, egyáltalán nem tudom. Köz
ben annyira besötétedik, hogy a kimúlt disznót húsz lépésről sem 
lehetne meglátni. Keresésről tehát szó sem lehet. Ezt holnapra kell 
halasztani. Buta először sajnálkozóan mosolyogva azt mondja: 
Elfutott, el van hibázva. Később aztán magyarázkodni kezd, hogy jól 
látta a disznó jelzését. Úgy tett, minta oldalba taszították volna, az
tán hátát púposra görbítve száguldott el. Buta térdelve nézte, tehát 
jobban látta, mint én hason fekve. Lövésemre tompa puffanást hallot
tam, és erről úgy vélem, hogy a golyó a disznóba vagy a földbe vá
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gódott. Majd meglátjuk, mi derül ki holnap, világos nappal. Addigra 
talán megeszi a medve. Friss medveürüléket ugyanis ma nem messze 
a réttől, az erdőben találtam, és tartalmát megvizsgálva azt láttam, 
hogy a medve áfonyabogyón felül sarjút is legel.

Derült, csillagos, hideg az éjszaka. Szeretném, ha ez lenne a vá
gásbeli nagy bika utolsó nászéjszakája.

Szeptember 26. (vasárnap) Hajnali 3/4 6-kor indulunk, amikor 
már virrad, és a szarvast a vágásban meg lehetne látni. Megint felhő- 
södik az ég és egyre sűrűbben beborul. Egész reggel azon a tájon 
ólálkodom, ahol nyáron a nagy bikát láttam, s ahol tegnap reggel az 
ösvényen friss nyomaira bukkantunk. Eltelik a reggel 1/2 9-ig úgy, 
hogy nem látunk és nem hallunk semmit. Pedig ma a Moldovánkán 
halálos csend van.

Két emberem, Juan és Gore 1/2 10-kor elmegy a tegnapi disznó
mat megkeresni. Délután 2 órára térnek vissza a disznó bőrével, 
fejével és a magukkal hozott hús egy részével. Hároméves kan. A 
golyót a legjobb helyre kapta, szíve, tüdeje és mája volt megroncsol
va, mégis elment a rálövés helyétől - a meredek lejtőn - vagy 300 
lépésnyire. Új puskámból második lövésem! Örülök, hogy a tegnapi 
aggályoskodásom felesleges volt, s hogy nem hibáztam.

Délután már 4 órakor indulunk és elmegyünk az északnyugati sa
rokba, a fenyvesbe. Juan nagyon szeret oda menni, úgy hiszem, 
azért, mert azon a részen a terület határának semmi látható jele nin
csen, a az ember akarva vagy nem akarva, észrevétlenül a szomszéd
ba téved. Ebben a fenyvesben sok a sűrűség, de sok a nyiladékszerű 
tisztás is, és ezen óvatosan ide-oda lopakodunk, végül alkonyattal 
arra a dombtetőre jutunk, ahol hat nappal ezelőtt nagy bikámat lőt
tem. Ott maradunk, amíg csak ránk nem sötétedik. Barátságtalan, 
hideg, szeles, borús az idő, s egy fölöttem elszálló siket faj dkakason 
felül nem láttam semmi vadat és nem hallottam bőgést. Pedig a 
nyomokból látom, hogy a fenyvesben bizony van szarvas. Nem tu
dom, miért nem bőgnek. A vágásbeli nagy bika is ma a fenyvesben 
volt, magtaláltuk csapáját, ahol a legelőről tehenével oda bevonult. 
Mellső lába csülöknyomát megmértem, 11 cm széles és 13 cm hosz- 
szú. Csodálatos méretek. Szeretném már agancsát is megmérni!
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Szeptember 27. Úgy vélekedünk, hogy a vágásbeli nagy bika az 
éjjel visszajött szokott helyére. Leginkább mégiscsak ott kell keres
ni. Azért virradással, 3/4 6-kor kicserkelünk a vágásba. Hideg, de
rült, deres reggel van. Csodálatosképpen egy hangot sem hallunk. 
Nem értem, miért nem bőgnek a bikák. A körbevezető ösvényen 
végigcserkelek a vágáson, de semmi jelet sem látok. Amikor vissza
térve már a „kalibaromok”-nál járok, az idő 1/2 8-ra jár, melegen tűz 
a nap, és már csökkentett figyelemmel ballagok a vadászház felé, 
egyszerre csak előttem 50-60 lépésnyire, az irtás tuskó-, rönk-, gyö
kér- és ágtömkelegében szarvasokat látok. Egy szabadon álló tehén 
még nem vett észre, de hiába hasalok le rögtön, rajta túl egy másik 
tehén a borjával észrevett és elindul. Aztán egy hitvány nyolcas vagy 
tízes bika fejét látom, s az egész társaság kereket old. Hamar eltűn
nek egy hajlatban, majd rajta túl ismét meglátom őket, amikor a te
tőn bevonulnak az erdőbe. Ott már öten vannak, de nagy bikát nem 
látok köztük. Juan aztán megvizsgálja a szarvasok nyomait, és azt 
mondja, volt köztük egy derék bika is, bár nem a mi nagy bikánk.

Délelőtt megjelenik nálam Petruc, hogy elkísérjen a Valkalucába. 
Rá akarok szánni két-három napot, hogy megkíséreljem a Bánffy- 
uradalomtól tavaly óta nekem járó bikát végre meglőni. Petruc java
solja, hogy legalább egy napra tavalyi területemre, a Halas-patakba 
menjünk. Úgy mondja, bízik hozzá, hogy ott meglövöm bikámat. 
Ráállok ajánlatára. Hátizsákomat a három napra szükséges holmival 
és elemózsiával Gore leviszi a Secu-patak völgyében a Halas-patak 
aljába, ahonnan Petrucnak már odarendelt öccse felviszi a kalibába.

Délután 3/4 2-kor Juan nagy bánatára elbúcsúzom a 
moldovánkai vadászháztól, és a közbeeső hegytetőkön, főképpen a 
galonyai terület felső határán végig, átmegyek a nekem emlékezetes 
Topcilor-völgybe. Nagydarab út, de igen szép séta. Útközben - még 
a moldovánkai területen, a vadászházzal szemben lévő lejtőn, a 
fenyvesben váratlanul és közelről két szarvassal akadok össze. 
Sajnos, észrevettek, megfutamodtak és a sűrű fenyvesben eltűntek, 
mielőtt megnézhettem volna őket. Egy bika volt tehenével. Aztán 
találunk medveürüléket, farkasnyomokat, egy borzasztó toprongyos 
kisgyerekkel találkozom, egy favágó kisfiával, akiről fényképet ké
szítek, és háromórai gyaloglás után a Halas-patak és Topcilor között
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a hegygerincre érek. Először örülök, hogy tavalyi területemet vi
szontlátom, hanem aztán, hogy a Topcilor komisz, meredek oldalán 
az ösvényen végigcserkelek, és a nagy vágásban, tavalyi szokás sze
rint, semmi vadat sem látok, az ösvényen nem tudom egy érdemes 
bika nyomát felfedezni, és egy hangot nem hallunk, feltámad ben
nem tavalyi sivár cserkészeteim emléke, és nagyon elkedvetlenedem. 
Az ördögnek tartoztam azzal, hogy ide jöttem. Aztán tetézi bosszú
ságomat az, hogy a kaliba körül irtják az erdőt. Petruc azt mondja, a 
favágók ezt a munkát itt éppen ma kezdték, és erről nem volt tudo
mása. A mai délutánt cserkészet szempontjából tehát elvesztettem. 
Kénytelen vagyok a kalibában meghálni, de holnap hajnal előtt, ide
jekorán a Valkaluca irányában távozom innen, alighanem örökre.

Szeptember 28. Nagyszerűen aludtam a kalibában, a szabad tűz 
mellett. Nem kellett fáznom, mint mostanában minden éjjel a va
dászházban, ahol lefekvés után félórával a vaskályhában elalszik a 
tűz és rögtön kihűl a szoba. Ez a különbség a szabadtűzzel fűtött 
kaliba és a vaskályhával fűtetlen vadászház között.

Hajnal előtt, 5 órakor, sötéttel indulunk. Valahol lent, a patak al
só része körül nehányat bőg egy bika. Aztán csakhamar megint na
gyon bosszankodom Petrucon, hogy ide mert hozni a Halas-patakba. 
Az egész hegyoldalon, a kalibától a patakig favágók dolgoznak és 
irtják az erdőt. Ennek folytán az ösvényen nem lehet járni, hanem a 
ledöntött fákon kell átmászni. Nem embernek, mókusnak való fel
adat! Ez természetesen nagy időveszteséggel jár, valamint később, 
ösvény híján, vesződséges leereszkedésünk a Zepode-Plaje és 
Valkaluca közötti gerincre is. Ott hiába hallgatózunk, sehonnan egy 
hang sem hallik. A Zepode-Plajeban messziről egy tehenet látunk. 
Aztán nagy óvatosan végigcserkelünk a Valkalucán körbevezető 
ösvényen. Nehány helyen egydarabig üldögélek és a tülökkel dudá
lok. Két helyről kapok feleletet. Az egyik feleletben megismerem 
Szabó Jenő bőgőmodorát - nem tudom, mit keres most a Valkalu- 
cában, talán főnökének, Klőzelnek egy nagy bikát -, a másik helyen, 
a lesállvány és sózó tájékán azonban bika bőg vissza. Örülök, hogy 
délelőtt 1/2 11-kor sikerült megszólaltatnom. Petruc azt mondja, 
hogy a sózónái megszólalt bika egy nagy bika kontárja, kísérője.
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Ezek esténként kivonulnak a sózó alatti tisztásra. Tehát elhatároz
zuk, hogy a mai délutánt és estét a lesállványon töltjük. 11 órára 
érünk le a patakhoz, a valkalucai kalibához. Egész reggel az említett 
tehénen felül csak három őzet - két sutát és egy gidát - láttam. A 
rendszerint mögöttem járó, de egyhelyütt elibém került Petruc még 
egy nagy disznót is látott. Az ég megint tisztára kiderült, és nap köz
ben melegen tűz a nap.

Délután 1/4 4-kor indulunk a kalibától, és a kegyetlenül komisz, 
meredek ösvényen félóra alatt felmászunk a Valkaluca egyetlen 
lesállványához. Meg kell jegyeznem, a Valkaluca nem egyéb, csupa 
gyalázatosan meredek hegyoldalak alkotta, szaggatott, zeg-zúgos 
katlannál, a cserkészösvények benne pedig akrobatának, nem rendes 
embernek valók.

Három óra hosszat ülök Petruccal a valkalucai modorban épült, 
magas, de életveszélyes lesállványon. Nem látunk semmit, bőgést 
sem hallunk, csak késő alkonyattal messze alattunk egy kis gerincen 
egy rövidet morog egy bika - mint amikor fekvő helyéről feltápász- 
kodik aztán zörgése egy darabig mintha felénk tartana, majd el
csendesedik és nemsokára rá besötétedik.

Szeptember 29. A ma reggeli cserkészetemen tapasztalt dolgok 
jellemzőek általában a szarvasbőgésre, a Kárpátokra és külön a 
Valkalucára is. Amikor világosodik, reggel 6 órakor már fönt vagyok 
a sózó mellett, a lesállványon. Noha az idő látszólag nem változott, 
az ég egész éjjel csillagos volt, nincs is hűvösebb, mint amilyen az 
elmúlt napokon volt, egyszerre mégis megindul a bőgés. Holott 
mostanában napokig csend volt, ma reggel az egész katlan zúg, 
visszhangzik hat-hét bika bőgésétől. Minden hajlatban, árokban bőg 
egy-egy bika. Hallgatjuk, becsülgetjük hangjukat, melyik lehet öreg. 
Biztos, hogy legalább két komoly, nagy bika van köztük. Természe
tesen minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy meglássam őket. 
És jellemző a körülményekre, hogy ez nem sikerült. Az ösvényről 
nem lehetett őket meglátni, róla nesztelenül letérni pedig, ebben a 
ropogós, zörgős, mindenféle alakú és méretű korhadó fatömkeleg
ben, csak a rigónak lehet. Közel járunk harsogva bőgő bikákhoz, de 
mindenütt takarja őket a sűrű, fiatal erdő. Az árkok vizenyős, tisztás
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közepére nem jönnek ki. A széllel is baj van. Az egyik bika az ös
vény alatt bőg, de árnyékos oldalon, ahol a levegő lefelé áramlik. A 
másik bika az ösvény fölött, de napsütéses oldalon van, ott meg a 
szél fölfelé húz.

1/2 8-ig tart a zenebona, aztán egyszerre csend támad, a bikák el
hallgattak.

A katlannak körülbelül közepébe messzire lenyúló gerincen hal
lottuk a legizgatóbb, legöregesebb hangot, csak nehány halk, elhú
zott, sima, mély bőgést. Biztos, hogy valami igen öreg bika szólalt 
meg ott. 9 óra felé ezen a gerincen ereszkedünk le, sőt letérek a ge
rincösvényről, és itt-ott egyet bőgve, egy kitaposott szarvasforgón 
egy darabon lemászom abba az oldalba, ahol az öreg bikát gyanítom. 
Összeakadok észrevétlenül egy fiatal nyolcas bikával, bizonyára az 
öreg kísérőjével, de a nagy bika ehelyütt is látatlan marad. Délelőtt
11 órára térek vissza a kalibához.

Közben beborult az ég. Az említett nyolcason felül ma reggel 
még csak egy őzsutát láttam.

Déltájt beállít hozzám a kalibába Gore. Buta küldte azzal az üze
nettel, hogy a Moldovánkán nagyszerűen bőgnek a bikák. Tegnap 
délután a vadászházzal szemben, az irtásban könnyűszerrel meglő
hettem volna egy tizennyolcast. Aztán egy lovat is szerzett nekem, és 
arra a havasi rétre, amelyen nehány nappal ezelőtt a disznót lőttem, 
kitette a medvének. Visszaküldöm Gorét, mondja meg a derék Butá
nak, holnap biztosan felmegyek a Moldovánkára.

Délután 1/4 4-kor felkerekedem és bejárom a Valkalucának olyan 
részét, amelyet még nem ismertem. A kalibától fölfelé menet beté
rünk a balra elágazó völgybe, és ennek bal oldalán kapaszkodunk föl 
egy meredek ösvényen. Negyedóra múltán rézsűt alattunk vagy 400 
lépésnyire, a patak partján, egy jókora nyársas bikát látunk, A bika is 
már észrevett és mereven figyel bennünket. Továbbcserkelünk, és 
egy darabbal feljebb leülünk pihenni és nézelődni. Nehány perc 
múltán tőlünk vagy 30 lépésre megjelenik a nyársas, meglát, ször
nyen megijed és a hegyoldalon lefelé futva visszamegy, ahonnan 
jött.

Aztán egy darabbal feljebb, egy mellékárok oldalában, a vágás
ban, vagy 250 lépésről egy tehénnel és ennek borjával, egy fiatal
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tízes bikát látunk. Legelészve, lassan haladnak a hegyoldalon fel
jebb. A bika elmarad a tehéntől és lefekszik. Rábőgök a tülökkel, 
hogy lássam, mit szól hozzá. A tehénnek nem tetszik a dolog, sietve 
távozik a hegyoldalon egyre feljebb, a bika azonban nyugodtan he
lyén marad, fektében csak a fejét fordítja felém.

Délutáni cserkészetem első felét élvezem. Reményt keltő, szép 
helyeken járunk. Hanem aztán nem győzök bosszankodni azon a 
címeres marhán, aki az ösvényt kijelölte és készíttette. Szörnyű erő- 
és időpazarlást okoz, hogy az ösvény minden árok egyik oldalán me
redeken le, másik oldalán meredeken fel vezet, ahelyett, hogy megfe
lelő kerülővel vízszintesen vezetne át az árkokon és gerinceken.

Az említett négy szarvason felül más vadat egész délután nem 
látunk és egy hangot sem hallunk. Ha ma reggel nem visszhangzott 
volna az egész Valkaluca a bikák bőgésétől, s ha a cserkészösvények 
nem volnának a szarvasoktól sűrűén megtiporva, még azt gondolhat
ná az ember, hogy a Valkalucában nincsen szarvas. Pedig van bőven, 
csak igen bajos meglátni.

Szeptember 30. Mire virrad, 6 órára már felkapaszkodtam a sózó 
alá. A tisztás üres, de mellette, a fenyves sűrűségében riaszt egy őz. 
Valamit észrevett, de nem tudja, mit. Időnként egyet-egyet böffent, 
mindig ugyanazon a helyen.

Nehány percnyi üldögélés, hallgatódzás után az ösvényen lassan 
feljebb kerülünk. Elágazásánál, a valkalucai következő árokba be
kukkantva, rézsűt mélyen alattunk egy tehenet látunk borjával. A 
szokott „hátha bika is van közelében” elgondolással az ösvényen 
továbblopakodunk olyan helyet keresve, ahonnan a borjas tehén 
környezetéből többet is látunk. Ez ugyan nem sikerül, de közben a 
következő árokból hallik bikabőgés. Továbbsietünk, de mire a kö
vetkező gerincre érünk és benéznék alatta az árokba, a bika elhallga
tott. Utoljára magasan fönt, a Zepode-Plaje és Valkaluca között, a 
főgerincen szólt. Hogy hangját már nem halljuk, annak veszem, hogy 
átvonult a szomszéd katlanba, a Zepode-Plajeba.

A Valkalucában nagy a csend, nagy ellentéte a tegnapi reggelnek. 
Tehát visszafordulok, felkerülök a gerincösvényre, és azzal a szán
dékkal, hogy lemegyek Secuba a reggel fölfelé menő vonathoz, mert
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már alig várom, hogy a gyötrelmes Valkalucából visszajussak a 
Moldovánka szabad fennsíkjára, lassan lefelé ballagok. Egyszerre a 
Zepode-Plaje felső végéből hallok egy bőgést. Összenézek Petruccal. 
Ha ott, a letarolt hegyoldalakon valahol bőg egy bika, azt már mesz- 
sziről biztosan meg lehet látni, és úgy lehet meglőni, mint havasi 
cserkészeten a zergét. Ezt az esélyt nem szabad elmulasztani! Tehát 
megint visszafordulunk, és az ösvény legközelebbi elágazásánál 
leereszkedünk a Zepode-Plaje oldalába.

Az idő már éjjel is borús volt, későn derengett, és reggelre az eső 
vékonyan szitálni kezdett. Petruc izgatottan súgja, siessünk, ameny- 
nyire tudunk. Ezzel a figyelmeztetéssel nem törődöm; akkor sietek, 
amikor arra szükség van. Most nincs, mert a bika a katlan felső ré
szében egyre bőg, aligha megy el onnan, mielőtt odaérünk. Aztán a 
közbeeső árkokat és hajlatokat is óvatosan kell végigkeresni, hátha 
egyikükben egy öreg bika csendesen van fiatal párjával. A sietéssel 
az ember vadászaton gyakran elrontja a dolgát.

Közben halljuk, hogy nem egy, hanem két bika bőg messze előt
tünk. Egyik a katlan aljában, vagy túlsó oldalán, a másik a mi olda
lunkon, de valahol magasan font. Gyanítom, hogy utóbbi az a bika, 
amely félórával ezelőtt még a Valkalucában bőgött és onnan vonult 
át a Zepode-Plajeba.

Nehány gerincen és árkon átcserkelünk, míg végre annyira jutot
tunk, hogy továbbmenni nem tanácsos. Egy gerincen vesztegelve, 
tuskók mögé lapulva, a messzelátóval keressük a bőgő bikákat. Az 
egyik valahol előttünk, 2-300 lépésnyire, fiatalos bőbeszédűséggel 
folyvást bőg, és a szarvasbikák beszédének, szólamainak minden vál
tozatát elharsogja, a másik a meredek oldaloh, rézsűt, magasan fölöt
tünk, ritkábban és mélyebb hangon szól időnként egyet, haragosan.

Tehát az utóbbi az öregebbik, komolyabbik, azt kellene elsősor
ban meglátnom és talán meglőnöm. Hangja irányában keresem a 
messzelátóval és egyszerre csak ráakadok. A gerinc legmagasabb ré
szén nagy sziklák vannak, alattuk egy kis fenyves sűrűség, és ez alatt 
lépked a bika, látszólag izgatottan, ide-oda. Úgy nézem, hosszú, igen 
derék, koronás agancsa van. A távolságot köztünk legalább 400 lé
pésre becsülöm, és visszariadok attól, hogy egy kárpáti bikára ilyen 
messziről lőjek, mert sem elhibázni, sem megsebezni nem akarom.
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Első gondolatom és érzésem, hogy közelebb kell hozzá jutnom. 
Az előttünk bőgő és még nem látott bikával nem is törődöm, vissza
húzódom a gerinc mögé, takarásában és vele párhuzamosan, a haj
latban, vagy 100 lépést feljebb kapaszkodom és megint kimászom a 
gerincre. Ha onnan meglátnám a bikát, vagy 300 lépésről meglőném. 
Ámde nem látom. Mialatt közelebb másztam hozzá, feljebb vonult és 
a fenyves takarásába került. Ott van még, időnként egyet riasztás- 
szérűén böffent, majd bőg és ismét böffent. Mászkálásom a vágásban 
heverő sok száraz ág között és rönkön át egy kis ropogással jár, s ezt 
a bika talán meghallotta. Az aggodalom és a féltékenység érzése 
felváltva nyilatkozik meg benne. Nekem böffent, vetélytársának 
pedig bőg. A messzelátóval kutatom, keresem, de nem tudom felfe
dezni. A fenyves egyik hézagában látom tehenét, de a bikát sehol 
sem. Aztán már el is hallgat, és nem tudom, nem vonult-e át látatla
nul a gerincen, vissza a Valkalucába.

Egyszerre Petruc a katlan túlsó oldalára mutatva, azt mondja: - 
Ott megy fel teheneihez a másik bika. Odanézek a messzelátóval és 
meglátom a bikát. Ez is nagy bika, agancsa hosszúnak és vastagnak 
látszik, noha nem sokágú. A bika lassan feljebb kapaszkodik, he
lyenként megáll, kinyújtja nyakát - ilyenkor agancsa jókora darabon 
háta fölé ér - és nagyot bőg vetélytársa felé. Körülbelül egyenrangú 
vetélytársak lehetnek. Mindegyiknek megvan a maga tehene, mégis 
nagy haraggal vannak egymás iránt. A harmadik bika, egy fiatal 
nyolcas, a túlsó oldalon lejjebb álldogál, és csak hallgatja a nagyok 
perlekedését. Fölötte a nagy bika feljut a borja mellett álló tehené
hez, nehány percig mellette marad, mintha csak meg akarta volna 
győzni, hogy még megvan, még az övé, aztán visszafordul, a hegyol
dalon lefelé tart, megint meg-megáll és harsogva bőg. Vetélytársa fö
löttem azonban nem felel. Nem tudom, csak óvatosságból hallgat-e, 
vagy már nincs is ott, ahol volt.

Már tegnap elhatároztam, hogy Bánffyék területén az idén már 
nem nagyon válogatok, és az első derék bikát, amellyel találkozom, 
meglövöm. Itt van az alkalom, hogy ezt a szándékomat végrehajt
sam. A túlsó oldalon bőgő bika is a javából - noha nem a legjavából
- való, tehát elhatározom, hogy meglövöm. Nagyon messze van tő
lem, a távolság köztünk biztosan több 300 lépésnél, de előttem egy
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helyéből kidűlt fenyő tuskója és gyökérzete kínálkozik nagyszerű 
feltámasztási alkalomnak. Ebbe belefekszem és elhelyezkedem biz
tos lövésre. A bika éppen keresztbe áll és bőg. A távcső célzó
keresztjét lapockájára illesztem és lövök. Nem vettem észre, a bika 
jelzett-e - csak Peruc mondja később, hogy megrándult csak azt 
látom, hogy lassan lépked tovább, fölfelé tartana, de nem tud, vagy 
30-40 lépésnyire lefelé botorkál, és közben jól hallom hangos hörgé- 
sét. Aztán megáll, fejét lehorgasztja, mire második golyóm is oldalá
ba vág és eldönti.

Tehene borjával a túlsó oldalon sietve fölfelé tart, alatta a fiatal 
bika átjön a katlan alján, és közel előttünk kapaszkodik hegynek, de 
odafönt, a vetélytárs helyén nincs mozgás.

Reggel 8 órára jár az idő, egyenletesen szitál az eső, mialatt át
megyünk az elejtett bikához, megnézegetjük, nehány fényképet ké
szítek róla, kifejtem szemfogát és levágom a fejét. Páratlan tizenket
tes. Jégága nincsen, jobb koronájában négy rövid, bal koronájában 
három hosszú ág van. Szárhosszát körülbelül 110 cm-re becsülöm. 
Derék bika, de fiatal. Egyébként megérdemelte a golyót, mert agan
csának túl kevés a terpesztése, tehát örökítése nem kívánatos.

Petruc hátára veszi a bika fejét, és boldogan ballagunk le Secura, 
ahol a koponyáról nagyjában letakarítom a húst, aztán a délutáni 
vonattal felmegyek Secu-Brádra.

Mire felérek a Moldovánkára a vadászházhoz, úgyszólván már 
lekéstem a délutáni cserkészetről, mert 1/4 6-ra jár az idő. Buta fel
vezet a vadászház mögött az irtásba, ahol megállapítása szerint most 
mindig járnak a szarvasok, s ott, a tuskók között letelepedünk a föld
re és sötétig várakozunk, de nem látunk és nem hallunk semmit.

Arra a kérdésemre, mi van a medvének szánt lódöggel, Buta za
varosan felel. Egy ismerőse hallotta, hogy lódögre van szükségünk, 
erre egy kimúlt lovat szekéren felszállított valahová szomszédsá
gunkba. Buta nem tudja a helyet, még nem kereste meg, de attól tart, 
hogy a dög nem csak, hogy nem a mi területünkön, hanem tőle 
meglehetősen távol van. Ez a dolog tehát számomra tárgytalan.
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