
lődözzük a foglyokat, ami főképpen azért mulatságos, mert igen 
változatos, sokféle a lövés alkalma. Hol szembe, hol utána, hol 
elébe, hol közelről, hol messziről lövünk a magasan vagy 
alacsonyan szálló fogolyra. Durran a puska, a fogoly a 
levegőben mintha egy pillanatra megállna, mintha a lövés gyors 
röptében megállította volna, aztán kiesik a másodpercekre 
helyén maradó, majd lassan szétterülő, lebegve elszálló, lehulló 
tollfelhőből. A hajtó gyerekek ügyesen megkeresik, de néha, 
sajnos, meg sem találják a lőtt foglyot a tengeri 
aljnövényzetében, a gazban, fűben és a tökindák nagy levelei 
alatt vagy a maglucernában, csalamádéban.

Fogy a töltény, az aggatékokon vastagodnak, dagadnak a 
fogolyfürtök s a gyerekeknek van mit cipelniök. Mégis örülnek 
minden lepottyanó fogolynak és minden lövésre van valami 
megjegyzésük.

Letelik a nap, enyhül a meleg, gyengül a napsugár ereje és 
egyre jobban oldalt éri a mezőt, megnyúlik az árnyék és 
betérünk egy tanyára szomjúságunkat nehány görög- és 
cukordinnyével oltani. Aztán kívülről teleaggatjuk az autót a 
sok fogollyal, és hangulatos, holdvilágos, csendes este fut a 
kocsi két órát a miskolci országúton, míg hazaérünk 
Budapestre.

Esztergom 
(Esztergom megye)

Szeptember 3. Délután 5 órára érek ide, a barátkúti 
vadászházhoz. Azzal fogadnak, hogy bőgés még nincsen. Nem 
csodálom, mert meleg, száraz idő van. Porzik a föld, amerre
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járunk. A Sáros-völgyi vágásban mostanában ismételten láttak 
esténként négy bikát. Azt mondják, hogy van köztük egy derék 
tizenkettes vagy tizennégyes. A barátkúti szállásomon sietek a 
kicsomagolással, rendbe hozom felszerelésemet, és %6-kor már 
a Sáros-völgyi vágásban, a lesállványon ülök. Kísérőm a régi 
vadőr, Király Lajos. Megmondom neki előre, hogy a négy-öt 
nappal ezelőtt még a vágásban látott bikákat ma már hiába 
várjuk oda, mert a rigyetés kezdetével biztosan megváltozik 
minden szokásuk.

Alighogy helyünkre értünk, tőlünk keletre is, nyugatra is 
vagy 150-180 lépésnyire két-két őzet látunk. Hol jobbra, hol 
balra fordulva nézegetem a messzelátóval hol az egyik, hol a 
másik párt. Keletre a vágás cseijéi között legelészve, ide-oda 
bóklászva, hol felbukkan, hol eltűnik a két őz vöröslő alakja. 
Eltart egy kis ideig, amíg sikerül megállapítanom, hogy egyik 
suta, a másik nyársas bak. Agancsa ugyan nagyon silány, 
testalkata azonban nem vall fiatalságra. De hiába nézegetem, 
nem tudom megállapítani, hogy hanyatló öreg, vagy fejlődő 
fiatal-e. Nehéz feladat ez az őzbaknál és bajos a megoldása. Az 
ellenkező irányban, tőlünk nyugatra egy suta gidájával vonul 
ide-oda a bokrok között, a magas fűben. Ezeken messze túl, a 
hegyek, dombok kéklő hátterében látszik az esztergomi bazilika 
homályos képe.

Csendes, derült, enyhe szeptemberi délután a természetben, 
szarvasbőgést váró hangulat a vadász lelkében. De ki tudja, 
lesz-e itt és mikor bőgés! Nagyon kevés bizakodással jöttem 
ide, és általában hiányzik az „ünnepi” hangulat. Valahogyan nem 
úgy van itt, mint ahogyan másutt lenni szokott és lennie kellene. 
De még ha volna is az emberben ünnepi hangulat, kizavarnák 
belőle az erdőben a szúnyogok, a szobában a legyek. Mert 
ebből a két szörnyű rovarból most itt annyi van, hogy több a 
soknál.
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Vi7-kor az ötödik özet pillantjuk meg. Nyugat felől, tőlünk 
vagy 200 lépésnyire, a lesállvánnyal egymagasságban bújt elő a 
cserjék közül és baktat a vágásban lassan felénk. Mindjárt 
látom, hogy lőhető bak. Lövéshez készülök, s amikor a bak 
vagy 150 lépésnyire van, keresztbe fordult, a hegyoldalon egy 
darabot fölfelé haladt és megáll, meglövöm. Elejével 
felrugaszkodik, fejest hátra esik, nyújtott testtel, kalimpáló 
lábakkal még egyszer a levegőben kereket hány, majd elterül.

Csendesen a helyünkön maradunk, a bikákat várva. A lövés 
aligha zavarta meg őket, hiszen ezen a vidéken sok durranást 
hallanak, hozzászoktak már, és egyébként is a hegyháton túlról 
jönnek - ahová lövésem durranása talán el sem hallatszik. De 
nem jönnek, hiába várjak őket sötétig, 7 óráig. A vadőr még a 
lesállványon maradna és megvárná a holdvilágot, de én nem 
akarok éjjel bikát lőni, amikor az agancsát nem lehet megítélni, 
sőt talán látni sem.

Sötétben megkeressük és hazavisszük az őzbakot. Rendes 
hatos bak, négy-ötévesnek nézem. Bal agancsszára jóval 
hosszabb a jobbnál. A golyó szívét járta át.

Szarvast tehát nem láttunk és nem hallottunk. Bőgés még 
egyáltalán nincs, csak a barátkúti mezőn kukoricájukat őrző 
parasztok bömbölnek, kuijogatnak amint beesteledett, majd éjjel 
is időnként, amikor felébrednek, a szarvasok és disznók 
riasztására.

Szeptember 4.(péntek) Nagy feleslegesen már 3 órakor kelek, 
aztán pipázva és naplót írva várom meg a hajnali 4 órát. Előbb 
nem érdemes indulni. Amikor már az erdőben is lehet látni, %5- 
kor a Majális téren, a szélerdőben, a sózónái a lesállványon 
ülünk. Ott maradunk -  folytonos pipázással a szúnyogok ellen 
védekezve -  ‘/26-ig, aztán cserkelni indulunk. Az egész reggelt a 
Kis-hegyen töltjük, mert Lajos úgy mondja, a Sáros-völgyi
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vágásba járó bikák nappalra erre a hegytetőre jönnek. Nem 
látunk és nem hallunk azonban egész reggel semmi vadat, még 
őzet sem. Nagy a meleg, a szárazság, s már hull a hárs száradó 
lombja, nehány nap múlva a hársfák alatt csendesen járni nem 
lehet.

A nap közi pihenésből, alvásból semmi sem lett, mert a 
legyek a szobában nem hagytak nyugodni. Fáradtan és 
kedvetlenül megyek délután cserkelni. Az Apátvár alatt járunk, 
nem látunk és nem hallunk semmit, de annál többet érzünk 
szúnyogcsípést. Estére erős szél támad, s az addig túl meleg 
levegő valami keveset hűvösödni kezd.

Szeptember 5. Egész éjjel zúgott-búgott a szél. i43-kor 
kimegyek az udvarra, s a barátságtalan időt látva elhatározom, 
hogy nem megyek ki reggel cserkelni. 'M-kor azonban Lajos 
azzal ébreszt, hogy „meglassúdott” a szél, ajánlja, hogy 
kimenjünk. A házigazda kocsisával befogatok, 4 órakor 
indulunk, lehajtatok a Hadzsi alá, és ‘/25-kor a tarvágás alsó 
szélén, a kívánságomra nemrég épült, új lesállványon ülök. 
Aztán hamarosan teljesen megvirrad, úgyhogy %5-kor már az 
őzbak agancsát is meg lehetne ítélni. Ámde a szél még mindig -  
vagy talán újból -  gorombán fúj, s az egész nagy vágásterületen 
semmi vadat sem látunk. A barátkúti oldalon végigcserkelve 
megyünk vissza a vadászházhoz. Unalmas, elszomorító séták 
ezek. Nincsen bőgés, nincsen szarvas, semmi esemény, semmi 
élmény. A cserkészösvényeken már sok a friss haraszt, a hárs és 
gyertyán javában hulló száraz lombja. Délelőtt egyszerre 
beborul az ég; bárcsak esőt kapnánk!

Lajos nap közben az Iszalagosban nyomozott, és 
megállapította, hogy ott a mező egyik besarkalásában, a 
krumplira mostanában a szarvasok járnak. Délután oda

105



megyünk, és 6 órakor felülünk az erdőszélen a lesfára. 7 órára 
teljesen besötétedik, mégis ott maradunk 8 óráig. Velem van a 
Louis-tól kapott villamos fényszóró, ezzel megvilágítanám és 
megnézném a szarvasokat, sőt esetleg meg is lőném a bikát. De 
ott is kárba vész a számítgatás, nem látunk semmit és nem 
hallunk mást, csak kint a mezőn lármázó kukoricapásztorokat. 
A szavahihető vadőr azt mondja, hogy más esztendőkben 
ilyenkor már bőgtek itt a bikák és lehetett velük találkozni. Ez 
idén bizony elszomorító itt a helyzet. Estére kellemesen lehűl a 
levegő.

Szeptember 6.(vasárnap) Hajnali Vi5-kor indulunk és az 
Apátvár felé tartunk. Az égboltot nagy, szürke felhők takaiják, 
és úgy vélem, még ma reggel megázunk. A vadőr azonban azzal 
biztat, hogy egyhamar nem ered meg az eső. Az erdőben, a 
fiatalosok és lécesek között még %5-kor is szürkületi homály 
van, a sötét borulás miatt ma későbben világosodik. Aztán 5 
órakor egyszerre zuhany szerűen szakad ránk az eső. Vékony 
kiskabátom és ingem egyszerre átázik. Visszafordulunk és 6 
órára megint Barátkúton, szállásomon vagyunk. Levetkőzöm, 
az ágyba fekszem és délelőtt 10 óráig alszom.

Az idő egycsapásra megváltozott. A nagy szárazságból 
nagy sár és csupa latyakosság lett. Egész délelőtt sűrűn esett az 
eső. A magasabb hegyeket felhők takaiják, lejjebb is ködös, 
párás a levegő, és vizes az egész erdő. Gumitalpú cipőmmel 
keservesen csúszkálva, délután !/24-kor indulok cserkelni. A 
barátkúti mező délkeleti sarka és a Méhes-völgyi kőhíd között, 
a szekérúttól nem messze, a lécesben erős zörgést hallunk. A 
vadőr szerint bika dörgöl közelünkben. Nagy óvatosan és 
teljesen zajtalanul lopakodunk be a lécesbe, a hallott zörej felé, 
de nem látunk semmit. Aztán leereszkedünk a műútra, 
megkerüljük az Apátvárt, ennek keleti oldalán, mindenütt
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bozótos lécesben, felkapaszkodunk a tetőre és a nyugati oldalán 
megint leereszkedünk a kőhídhoz. Egy helyen, közel mellettünk, 
csak egyet röífentve, látatlanul egy disznó ugrik meg, majd egy 
császármadár röppen fel előttünk, másik helyen egy őzet hallunk 
riasztani. Már erősen alkonyodik, amikor kiérünk a barátkúti 
mező délkeleti sarkára, s ott egy darab lucernán messziről egy 
őzsutát látunk. Ugyanakkor lövés durran a nyírfás lesfa 
irányában. Később kiderül, hogy Brandt Vili felesége ott egy 
őzbakot lőtt. Szarvast tehát ma sem láttam, szagát sem éreztem, 
bőgést sem hallottam. A borulás ma olyan sűrű, hogy V£7-kor 
sötét este van.

Szeptember 7. A reggeli cserkészetről lemondok. Bőgés még 
nincsen, szarvas nagyon kevés van, s az ember csak találomra 
mászkálhat ezen a silány területen, nagy a sár, sötét a borulás, a 
hegyeken köd van, és erősen fuj a szél. Hajnal előtt, 4 órakor 
kimegyek az udvarra, elküldöm a vadőrt a területen szétnézni, 
nyomozni és visszafekszem az ágyba. Reggel 8 órára aztán 
Lajos visszajön és jelenti, hogy a Bodza-kút táján négy tehenet 
látott. Bika nem volt velük. Ezenfelül a barátkúti oldalon 
három, a kőhíd fölött, az autóúton négy bikacsapát talált. 
Bőgést nem hallott.

Nap közben kiderül és délután eláll a szél. A legszebb, 
legkedvezőbb időben megyek ‘/45-kor cserkelni. Kísérőm ezúttal 
Pózna erdőőr, mert Lajos délelőtt hazament Pilisszentlélekre, 
és, megállapodásunk ellenére, nem jött vissza. A barátkúti 
oldalon végig, a Bodza-kút tájékán át kicserkelünk Hadzsiba, a 
tarvágás délkeleti, legfelső sarkába. Onnan lemegyünk a vágás 
alá, a szálerdő szélére és felülünk az új lesállványra, ahol 
sötétedésig maradunk. Szarvast nem láttunk és nem hallottunk, 
csak két őzsuta legelt a vágásban. A Hadzsi alá, az erdő alsó 
szélére rendelt kocsival megyünk vissza Barátkútra.
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Utólag jegyzem fel, hogy amikor ennek a nyolc napra 
tervezett vadászatomnak első délutánján a Sáros-völgyi 
vágásban az őzbakot lőttem, az a rossz előérzetem volt, hogy 
ennél több sikerem ez alkalommal sem lesz, az első cserkészet 
eredménye csak arra lesz jó, hogy emléke a következő, üres, 
sikertelen napokon valamennyire vigasztaljon. Úgy látszik, ez az 
előérzetem, sajnos, nem csalt.

Szeptember 8. Hajnal előtt, '/24-kor Póznával az udvaron 
tanakodunk, mitévők legyünk, mert megint sűrű a borulás és 
esik az eső. Tekintettel a terület „vadbőségére”, lemondok a 
megázás kellemességéről és visszafekszem az ágyba.

Reggel 9 órakor Kubus, az új vadőr, a hírhedt igazmondó, 
aki mindent duplán lát, sőt azt is látja, ami nincs, akinek minden 
zörej és minden vörös folt őzbak, minden szarvasnyom hatalmas 
bika -  mégis búja a házigazda teljes bizalmát -  azzal állít be 
hozzám, hogy „éppen most ment át a vadászház fölött, a mezőn 
három tehén és egy hatalmas bika. A Látó-hegy felől jöttek és a 
barátkúti oldalra mentek.”

Megnézetem Póznával, majd magam is megnézem a sáros 
dülőúton a nyomokat, de csak két tehén nyomait találjuk. Ennek 
ellenére - Póznától kísérve - kimegyek, és folyvást szemergő 
esőben, három óra hosszat cserkelve, az erdő alsó szélétől a 
tetőig, végigkeresem az egész barátkúti oldalt, de csak két 
császármadarat látok, semmi nagyvadat. Nehány tehén és két- 
három bika friss csapáját találjuk, és ezen a sivár területen már 
ez is örömet szerez, egy kis reménységet támaszt az emberben. 
Déltájt az eső sűrűsödik.

így alakul számomra az idén a „nagy idő”, a szarvasbőgés 
évadja, amelyet az ember tizenegy hónapig várt.

Délután eláll az eső, tehát 4 órakor, a közben előkerült, 
Lajossal cserkelni indulok. A barátkúti oldal nagy részét
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bejáijuk, s végre szarvast is látok, két tehenet és egy boíjút. 
Aztán -  ugyanott, ahol délelőtt -  két császármadár rebben fel 
előttem az ösvényről. Ezenfelül semmi vadat sem láttam és 
bőgést még mindig nem hallottam. Pedig az időjárás nagyon 
kedvez a bőgésnek. Az erdő csupa nedvesség, s a levegő 
nagyon lehűlt, %7-kor, sötétben érek ki megint a barátkúti 
mezőre. Ebben az erdőben nagyon sok a hársfa, s mivel ez 
hullatja legkorábban lombját, az ösvényeket már sok friss, sárga 
haraszt borítja, s az erdőnek általában már nagyon őszi, 
sárgafoltos formája van.

Szeptember 9. Éjjel megint esett az eső, de hajnalban, 
kivételesen, nem esik. Még sötéttel kocsin megyek le Lajossal a 
Hadzsi alá, %5-kor a tarvágás alatt, az új lesállványra ülök, és 
várom, hogy teljesen megvirradjon. 5 órára világosodik meg 
annyira, hogy körülöttünk a magas növényzetben az őzbakot is 
meg lehetne látni. Kis idő múlva tőlünk messze északra, a 
szálerdő szélén két őzet, bakot és sutát fedezünk fel. Lejövünk 
a magasülésről és közelükbe cserkelünk. Nem ketten, hanem 
négyen vannak; egy suta a két gidájával és egy hatos bak. Vagy 
80 lépésről nézegetem őket, de gyengéllem a bak agancsát és 
nem bántom. Aztán a vágás ellenkező, déli végében még három 
őzet, ugyancsak egy sutát két gidával, látok. Friss csapája 
mutatja, hogy elmúlt éjjel szarvasbika is járt a vágásban. A 
barátkúti oldalon visszafelé cserkelve, a szálasban egy helyen 
egy konda disznó ugrik szét előttem. Három malacot látok, de 
többen voltak. Lőhetnék egy malacot, de nemigen vagyok érte. 
Aztán meg három őzsutával találkozom és 8 órára visszaérek 
Barátkútra. Hűvös, borús az idő és időnként csepereg az eső. 
Délelőtt csak úgy zúg a hegyvidék a Látó-hegyen és Méhes
völgyben gyakorlatozó katonaság gépfegyvereitől. Képtelen
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állapot ez szarvasbőgés idején! Ha volna szarvas a területen, azt 
is elzavarnák!

Délben vendégeim érkeznek, Erzsi, Baba és Louis a 
feleségével, minek folytán a délutáni cserkészetem elmarad. 
Alkonyattal a kőhíd fölött, a lécesben az autóúti bakot lesem. 
Visszatérőben Barátkútra, sötétedéssel a mezőn egy őzsutát 
látok a gidájával.

Louis a Sáros-völgyben járt s az ott ismert bakot elhibázta.

Szeptember 10. Amikor VA-kor ébredünk, a felhők alacsonyan 
járnak s a hegyeket takarják, de nem esik az eső és szélcsend 
van. Louis 4 órakor Póznával indul megint a Sáros-völgybe, én 
megvárom, amíg teljesen megvirrad, és csak 5 órakor megyek 
Lajossal cserkelni. Ugyanakkor, sajnos, feltámad a szél. A 
barátkúti oldalon három óra hosszat nagydarab területet 
bejárunk, nehány friss szarvascsapát találunk, köztük egy derék 
bikáét, de semmi vaddal sem találkozunk. Bőgés sem a 
területen, sem környékén nincsen. Szörnyen megjártam az idén 
ezzel a silány területtel. Még a hajdani kóspallagi bérletemnél is 
silányabb. Bár éjjelenként megfordul itt nehány szarvas, 
kétségtelen, hogy gyalázatosan kevés itt a nagyvad. Reggel 8 
órára megint Barátkúton vagyok.

Az idő változatlanul borús, szeles és időnként szemereg az 
eső. Délután a Mária-árok táján ólálkodunk, keveset járunk, 
inkább üldögélünk, hallgatózunk és várunk. A szakadékos, mély 
árok egyik partján ülve, a túlsó parton egy őzsutát látunk. Már 
alkonyodik, amikor a barátkúti mező délkeleti sarkának tartva, a 
sűrű lécesben kifelé cserkelünk, s egyszerre csak a fák között 
vagy 50 lépésről egy szarvas sötét alakját látom. Ugyanakkor a 
bika felkapja a fejét, észrevesz, elugrik, de zörgéséről hallom, 
hogy nem messze megállt. Csak egy pillanatra láttam az 
agancsát, vékony szárú nyolcas vagy tízes. Az autóúttal
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párhuzamos szekérúton egy darabot lefelé megyek és csak 
kísérletképpen bőgök. Erre a Mária-árok felől felel egy bika. 
Végre hallom az idén az első bőgést! Eddig még csak a 
magamét hallottam. Már csaknem sötét van, nincs mihez 
fognom, de néhányszor még bőgök és örülök mindannyiszor a 
bika feleletét hallgatni. Hangja szerint derék bika.

Szeptember 11. Ez alkalommal és talán végképpen az utolsó 
szeptemberi cserkészet Esztergomban. Egyúttal az idén az első 
hideg reggel. Hajnal előtt csillagos az ég, de virradással megint 
beborul, és később, hogy a Szilahó tetején járunk, ködbejutunk. 
A nekem annyira kedves őszi hangulat ma teljes. A lomberdő 
javában hervad, a földet sárga haraszt borítja, a köd 
homályosítja a tájat és hűvös szél fúj. Első ízben érzem egy friss 
bikacsapán a rigyető szarvasbika jellegzetes szagát.

A Mária-árok körül kezdjük, majd felmászunk az Apátvár 
tetejére, aztán a Szilahóra, s onnan a hegytetőn a Kővágóútig 
megyünk, s végül lefelé cserkelünk, szokott módon, ide-oda 
kerülgetve. Mindössze egy őzsutával találkozunk s nehány 
szarvas friss csapájára akadunk. Több helyen bőgök, és két 
ízben mindkettőnknek -  Lajosnak és nekem -  úgy rémlik, hogy 
valami távoli bika egy-egy rövid morgással felelt. Egyébként ma 
sem hallottunk bőgést.

Hajnal előtt, V£5-kor indultam és reggel 9 órára érek vissza 
Barátkútra. Sietve reggelizem és csomagolok, mert 11 órakor a 
kirendelt bérautóval hazamegyek. Egy darab időre 
megelégeltem a barátkúti körülményeket. Nyolc napi 
cserkészetem eredménye mindössze az, hogy lőttem egy 
őzbakot, a szarvasokból láttam két tehenet, egy borjút s egy 
gyenge bikát, ezenfelül még egy bikát hallottam bőgni s egyet 
szagoltam.
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Ratosnya 
(Maros-Torda megye)

Szeptember 18. Egy régi vágyam teljesült, ide jöhettem 
szarvasbőgésre a Maros völgyébe, ahol manapság a világ 
legnagyobb szarvasagancsai teremnek, s az ember egy kis 
szerencsével - első rangú, kiváló agancsú bikát lőhet. Évek óta 
levelezek Klőzel Oszkárral, a Bánfiy-uradalom vezetőjével, 
hogy ez számomra lehetségessé váljék, eddig mindig 
meghiúsult, de ez idén végre, méltányos áron, béreltem egy 
területrészt egy bika elejtésének jogával, és most itt vagyok.

Tegnap éjfélkor indultam Budapestről Prónay Gáborral és 
herceg Hohenlohe Ervinnel; mind a kettő Ratosnya 
szomszédságában, Galonyán és Dédán bérelt területet báró 
Kemény Jánostól. Délután három óra felé értem ide, és egyelőre
-  illetve az első éjszakára -  a faluban, Klőzelnél szállók meg, 
aki egy órával megérkezésem után felajánlja, hogy a falu 
közelében egy bőgő bikát mutat be. Autóval vagy három 
kilométernyire a Maros mentén, folyásával szemben, 
elmegyünk. Aztán valami csónakféle, teknőszerű, lapos 
alkalmatossággal átkelünk a vízen, miközben már halljuk a 
Maros bal partja fölött, a hegyoldalon bőgő bikát. Négyen 
vagyunk, Klőzelnek két barátja is velünk van. Egy ősbükkösben 
mászunk hegynek és hallunk is nem messze három bikát bőgni, 
de nem sikerül őket meglátni. Az uradalomnak az a része, 
amelyen járunk, Füleházához tartozik, és -  Klőzel szerint -  
Bánfíyék legvaddúsabb területe. Sötéttel kelünk át megint a 
Maroson s az utóval megyünk vissza Ratosnyára, a faluba.
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Szeptember 19. A Seku völgyében nekem kijelölt terület neve 
„Halas-patak” Ezt az uradalom nemrég vásárolta, csak nehány 
héttel ezelőtt készíttetett nehány cserkészösvényt és építtetett 
számomra egy nagyon kedvemre való kalibát.

A Maros jobb oldalán, vagyis a Kelemen-havas felőli 
oldalon van a halaspataki terület. Úgy mondják, hogy a 
Marosnak ezen az oldalán kevesebb a szarvas, de erősebbek a 
bikák, mint a túlsó, a görgényi oldalon. Ezzel is meg volnék 
elégedve, csak találkoznék hát már egy ilyen ősbikával, amilyen 
ezen a vidéken legalább egy-kettő minden évben esik.

Reggel Vil-kox a mellém adott három emberrel és 
cókmókommal felülök a hegyi iparvasút rázós, zötyögő kis 
kocsijára s a Ratosnya-patak lomberdő borította, magas 
hegyoldalak közé ékelt, szűk völgyében utazunk lassan fölfelé. 
Később a hasonlóan keskeny, mély Seku-völgybe térünk. Vagy 
két órai, meglehetősen hűvös utazás után leszállunk, és a Halas
patak völgyében már gyalog mászunk feljebb. Amíg árnyékban 
járunk, bizony fázunk. Egyik teherhordómnak csak úgy vacog a 
foga. Feljebb kerülve napsütést kapunk és kezdődik az izzadás. 
Aztán a Halas-patak völgyéből is eltérünk, és egy meredek 
árokban vagy egy órát erősen hegynek kapaszkodunk, aztán 
végre feljutunk a kalibához.

Vastag törzsű, magasan égnek meredő bükkfák, jegenye- és 
lucfenyők alatt áll a hevenyében összetákolt fakunyhó. Benne 
középen nagy kövekből összerakott szabadtűzhely, rajta 
egyszerre egész hasábok égnek. Két oldalt, a fal mellett két 
lóca, köztük, az ajtóval szemben lévő harmadik falon, kis 
asztalka. A tető magasságában elől-hátul a kunyhó nyitott, hogy 
a füstnek szabad útja legyen kifelé.

Az őserdőben ülök tehát, magasan a hegyoldalon, egy árok 
felső részében, olyan helyen, ahonnan semerre sincs kilátás. 
Nem messze van a forrás.
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A hegyvidék jellegzetesen kárpáti, nem olyan magas, mint 
Kirlibaba táján, de épp olyan vad. Óriási távlatok, magas 
hegyoldalak között zegzugosan kanyargó völgyekben 
hegyipatakok. Fővölgyek, mellékvölgyek, árkok. Ameddig az 
ember szeme ellát, minden hegyet-völgyet erdő borít, csak a 
legmagasabb helyekről látni a távolban a csupasz Kelemen
havast.

Az erdő itt vegyesen bükk, juhar, szil és fenyő, 
aljnövényzete rengeteg mogyoró, bodza és akad bőven 
berkenye is. A vágások telve epilobiummal, ennek most száll 
bolyhos, fehérhajas magja. A patakmedrekben valami igen 
nagylevelű növény burjánzik -  minden egyes levele beillene 
ernyőnek -  ,s az erdő alját moha, páfrány, napsütötte helyeken 
áfonya, szeder és málna borítja.

Délután 3 óra felé Petruc erdőőrrel cserkelni megyek. A 
kalibától északi irányban, magasan a hegyoldalon, kanyarog a 
nemrég kotort ösvény. A puha földben jól látszanak a friss 
nyomok. Elég bőven van rajta szarvasnyom, hatalmas kárpáti 
bikanyomok, itt-ott őznyom is akad, két medve, egy fiatalabb és 
egy jókora öreg, is járt az ösvényen. Medveürüléket is találunk, 
ez csupa apróra összeharapott mogyoróhéj. Nehány 
vadmacskanyom és nyestürülék tanúskodik ezeknek a kisebb 
ragadozóknak a jelenlétéről. Egy helyen két császármadár repül 
fel előttünk.

Jó messze kerültünk a kalibától, a Topcilor-völgy letarolt, 
széles, hosszú oldalán járunk, amikor mélyen alattunk, a völgy 
aljában bikát hallunk bőgni. Én is bőgök a nemrég vett, faragott, 
új ökörszarvval, majd Petruc kér, hadd bőgjön ő is. A völgy 
aljából két bika felel, de megközelíthetetlen helyen vannak. Az 
erdőőr ugyan ösvény nélkül is nekik menne, de én ellenzem a 
dolgot. A Keleti-Kárpátokban, akár vágásban, akár öreg 
erdőben, ösvény nélkül járni csak törve-zúzva, recsegve-
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ropogva lehet. Itt az egész erdő részben ember-, részben 
vihardöntötte fák egymás hegyén-hátán heverő, korhadó 
törzsének, ágainak és gyökérzetének olyan tömkelege, hogy 
valóságos csoda, miképpen tud benne, fölötte, közte a vad járni. 
Ennek a mindenképpen nagyon zajos tomászásnak ellene 
vagyok, amikor arról van szó, hogy bikát akarok becserkelni.

Az ösvényen továbbhaladva a mély Topcilor-völgyet 
magasan a hegyoldalakon megkerüljük, időnként még halljuk a 
két bika bőgését, de messziről sem sikerül őket meglátni. 
Közben a túlsó völgyből, a Felső-Topcilorból is hallik egy bika 
bőgése.

Sötéttel megyünk vissza a kalibához. Vagy ötnegyed órát 
mászunk, előbb kapaszkodunk, majd ereszkedünk, mire a sötét 
erdőben meglátjuk a kalibában a tűz vörös fényét. Később a 
szabad tűz mellett melegedve, falatozva, majd pipázva, halljuk, 
hogy nem messze tőlünk bőg egy bika.

Szeptember 20. Hiába berregett '/25-kor a kis ébresztőóra, 
olyan jól aludtunk mind a ketten, az erdőőr és jómagam, hogy 
nem hallottuk meg és csak véletlenül ébredtünk fel 5 órakor. 
Ugyanakkor az uhu hívása hallatszik be a kalibába. Két másik 
emberem a kalibánál is jobb helyet választott magának. Valami 
ponyvájuk van, ezzel féloldalt nyitott sátrat készítettek 
maguknak, előttük szabadon ég a tűz, fekvőhelyük a földön, 
fenyőgallyakon van. Egyikük, valami János nevű magyar, egy 
ellenszenves, hülye alak, csak azért van itt, hogy holmimat 
őrizze; a Gábor nevű másikat, egy igen jóravalónak látszó, oláh 
parasztfiút kiküldjük a bikákat kihallgatni.

Azt mondja Petruc, ma vasárnap van. Ezt nem tartottam 
számon. Itt, a magas hegyek között, a végelátatlan erdőben,
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csak azt tudom, hogy szeptemberben, szarvasbőgés idején 
vagyunk, egyébként a napokkal nem törődöm.

Hajnali %6-kor indulunk, amikor már javában virrad. 
Amióta itt vagyok, állandóan derült az idő. Éjjel az égbolt csupa 
csillag, nappal az erdős hegyvidék csupa verőfény. Felhőt itt 
még nem láttam. Az ösvényen megint északnak indulunk, de 
éppen ellenkező irányban, valahol a Halas-patakon túl és fölötte 
bőg egy bika, tehát megfordulunk és arra tartunk. Egy darabig 
még tisztított ösvényen járunk. Egyszerre egy borz lép ki 
előttünk vagy 30 lépésnyire az ösvényre. Kísérőm észre sem 
vette, én figyelmeztetem rá. Erre az oláh kikapja kezemből 
hegymászóbotomat és a borz után rohan, hogy agyonverje. Ez 
persze nem sikerül neki és nehány perc múltán lihegve tér 
hozzám vissza. Azt mondja, öt év óta szolgál ezen a területen, 
de itt fönt borzot még nem látott. Nagyon fájlalja, hogy nem 
lőttem meg. Nem sokára halljuk, hogy előttünk, messze, nem 
egy, hanem két bika bőg, de onnan, ahonnan visszafordultunk is 
hallik egy bika bőgése.

A Halas-patak felső része felé tartunk, s mivel arra még 
nincsen cserkészösvény, belekeveredünk az őserdőnek olyan 
összevisszaságába, faóriások tövében bodzabokrok alá rejtett 
köveken, sziklákon keresztül-kasul heverő farönkök közé, fölé 
és alá, ahol emberi elképzelés szerint csak madárnak és 
mókusnak lehet testi épségük veszélyeztetése nélkül helyet 
változtatnia. Csodálatos, hogy ezeken a láb- és nyaktörős 
helyeken is mindenütt találunk szarvascsapákat. Erre a 
küzdelmes életre, erre a nagy testi erőt igénylő életmódra 
azonban a szarvasnak is születnie kell. Nem hiszem, hogy a 
Dunán túl született és onnan idehozatott szarvas ebben a 
vadonban sokáig megélne.

Sokat járunk hiába. Összesen három bikát hallunk messziről 
bőgni. Egyszer úgy rémlik, hogy az egyik bika nem is nagyon
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messze, azon a hegyoldalon bőg, amelyen egy régi ösvényen 
éppen felé megyünk, de Petruc erősködik, hogy a bika a túlsó 
hegyoldalon, a Halas-patakon túl van, és nagy kerülővel 
kísértünk meg hozzá közelebb jutni. 9 óráig a bika bőgésemre 
időnként egyet-egyet felel, hanem aztán elhallgat, és nagy 
fáradságunk hiábavaló volt. A Halas-patak aljából kell megint 
felkapaszkodnunk a kalibához; Vil2-re érünk oda vissza.

Délután 4 óra felé indulunk el a kalibától. Megint az 
északnak kanyarodó ösvényen megyünk a névtelennek mondott 
árok felső részén át a Topcilor-völgybe, a nagy vágásba. 
Odamenet két császármadarat röptetünk fel. A vágásban két 
helyen egy darabig elüldögélünk, miközben nem győzöm nézni a 
Kárpátoknak ezt a nagyszerű táját. Északkeletnek csupasz 
havastetők merednek ki a fenyvesek borította, magas hegyek 
közül. Ez a kiváló bikáiról híres Kelemen-havas.

Sajnos, kellemetlen szél fuj, s a tegnap a vágás alatt, a völgy 
aljában hallott bikák ma nem szólalnak meg. Még alkonyat előtt 
mászom fel a kaliba fölé a hegyhátra és ereszkedem le, nagyon 
lassan cserkelve, a nagy dagonyához, majd onnan le a kalibához. 
Útközben négy bikát hallok bőgni. Ezek csak Vi7-kor szólaltak 
meg és csak ímmel-ámmal bőgnek egyet-egyet. Egyikük a 
Halas-patak fölött, a túlsó hegyoldalon van, ugyanott, ahol 
reggel bőgött. Petruc véleménye szerint igen derék bika, de 
megközelítése csaknem elképzelhetetlen, mert semmi út vagy 
ösvény sem vezet fel. Ennek a bikának a bőgését még késő este, 
a kaliba mellett álldogálva is hallgatjuk, és megállapodunk, hogy 
reggel mégis megkísérelünk közelébe férkőzni.

Szeptember 21. Hajnal előtt, 5 órakor, sötétben, lámpással 
indulunk, s amikor dereng, lent vagyunk a Halas-pataknál, a 
völgyben. A kalibától oda levezető árokkal szemben van az a
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hegynek emelkedő széles árok, amelyben az öreg bőgő bikát 
sejtjük. Ez az árok, valamint két oldalt mellette, az egész 
hegyoldal nehány éves tarvágás, vagyis mindenféle nagyságú, 
méretű korhadó hulladékfának, a meghagyott fiatal fáknak és az 
új fanemzedéknek, továbbá az epilobiumnak, szederindáknak, 
csalánnak, páfránynak elképzelhetetlen összevisszasága. Itt 
minden zörög, recseg-ropog, ahová az ember lép vagy leül, s 
amihez csak hozzáér. Ilyen akadályok között és fölött mászunk 
az árokban lassan fölfelé. Nagyon vigyázatosan lépkedünk a 
régi embercsapákon és vadforgókon hegynek. Az árok széles 
aljában igen sok szarvasnyomot találunk, majd feljebb kerülve, 
az árok napsütötte, nyugati oldalán, előbb egy őzsutát, majd egy 
nyársas bikát látunk. Érdekel tapasztalnom, milyen nyugodtan 
néz bennünket és mennyire nem törődik velünk vagy 150 
lépésről az őzsuta, s a fiatal szarvasbika is ilyen egykedvűen 
megy a hegyoldalon feljebb, amikor észrevett.

A völgy aljából nehány száz lépésnyire, az árok keleti, tehát 
még árnyékos oldalán, lesésre alkalmas helyen, két egymástól 
arasznyira álló, fiatal bükkfa mögött letelepszem a földre. 
Petruc mellettem üldögél. A velünk szemben lévő magas 
árokoldalt már süti a nap, fölöttünk a tiszta kék égbolt, 
tökéletes a csend, csak nagyon halkan hallatszik fel hozzánk a 
Halas-patak csobogása és valahonnan messziről egy holló 
károgása.

8 órára jár az idő, amikor jóval fölöttünk, a túlsó oldalon, 
ahová nem látunk, mert sok rajta a meghagyott kisebb-nagyobb 
fa, zörgést hallunk. Petruc mindjárt azt mondja, hogy ott 
szarvas jár. A zaj hol erősbödik, hol elhal, és percekig 
egyáltalán semmit sem hallunk. Eltelik vagy félóra, egyszerre 
megszólal tőlünk rézsút fölfelé vagy 200 lépésnyire a bika. Csak 
egyet morog, öregesen. Petruc egész képével vigyorog. A 
zörgés velünk szemben, magasan, az árok oldalán közeledik, s a
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bika egyet röviden, mély hangon, inkább csak morgásszerűen 
bőg. Meglátni nem lehet, fák és cserjék lombja teljesen takarja.

Egyszerre, igen erős ropogástól kísérve, egy rövid 
mozgóképet látok. A fák takarásából kiugrik egy szarvastehén, 
nehány lépésnyire a hegyoldalon, az epilobiumban keresztbe fut, 
majd lekanyarodik és megint takarásba jut. A bika, amely 
nyilván hajszolta, nem követi, bizonyára megállt. A nálam egy 
méterrel feljebb ülő Petruc azt állítja, hogy egy pillanatra látta a 
bikát, és, úgy mondja, igen vastag agancsa van. Ezt a hirtelen 
kis jelenetet halálos csend követi. Hiába várjuk, hogy valami 
folytatása legyen, nem látunk és nem hallunk semmit.

Mind a ketten azt hisszük, hogy a bika s a tehén egymástól 
vagy 50 lépésnyire, a tarvágás magas növényzetében, kis fák 
lombjától takartan lefeküdt. Ez a legvalószínűbb feltevés, mert 
ha a tehén visszament volna a bikához, vagy a bika a tehenet 
követte volna, az egyiket vagy a másikat meg kellett volna 
látnunk.

9 órára jár az idő, s bár kísérőmnek nem tetszik a dolog, 
elhatározom, hogy a helyünkön maradunk és megvárjuk a vad 
délutáni vagy esti megmozdulását. Nekem nem nagy áldozat 
egész nap egy helyben ülni és nézegetni, úgyis túl ritkán jutok 
az ilyen élvezethez. Petruc türelmetlen ember, folyvást izeg- 
mozog, látszik rajta, hogy terhére van a csendes várakozás; 
ráadásul egész nap küszködik a köhögés visszafojtásával, majd 
lefekszik és elalszik, s akkor meg az a baj, hogy horkol, s 
időnként, amikor túl hangossá lesz, felébresztem.

Úgy elmúlik az idő, hogy észre sem veszem. Egész nap 
azon tűnődünk, vajon ott vannak-e még a szarvasok, velünk 
szemben, a hegyoldalon, avagy talán látatlanul elvonultak. 
Petruc az utóbbi esetet hiszi, én bízom hozzá, hogy helyükön 
maradtak. Délután ‘/25-ig teljesen tájékozatlanok vagyunk a
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dolog felől, de ekkor a bikának egy rövid morgása elárulja 
jelenlétét. Aztán egy óra hosszat hallgat és l/26-kor morog 
megint egyet. Közben odaát a vágásban csörtet valami nagyvad. 
Én a tehenet gyanítom, a fölöttem ülő vadőr azonban látja, hogy 
a reggeli nyársas bika mászkál azon a tájon, ahol feltevésünk 
szerint a tehénnek kellene feküdnie. A nagy bika nem szól 
többet és nem is mutatkozik. 6 óra után folyvást hallom a 
zörgését, néhányszor rábőgök, de nem felel. Az a gyanúm, hogy 
a hegyoldalon takarásban feljebb vonult. Petruc úgy véli, hogy 
fel sem kelt a helyéről és fektében csapkodja agancsával 
mellette a bokrokat.

Vil-kot reménytelennek ítélem a helyzetet, elhagyom egész 
napi leshelyemet, leereszkedem a Halas-patak aljában és sötéttel 
mászom fel a kalibához. Ennek közelében szünet nélkül szól egy 
uhu. Talán a tűz izgatja, hogy egyre hallatja bagolynyelven 
„buhuhu, buhuhu” tiltakozását az őserdő rendjét, csendjét 
zavaró betolakodók ellen.

Ma este tehát egyáltalán nem hallottunk bőgést, derült, 
meleg idő van, alighanem ezért nincs még rendes bőgés.

Jól esik este betérni a kalibába s a szabad tűz mellett 
üldögélni. Odakint a sötét vadon; ebben az ember tűz nélkül 
elveszne. A kalibának az égő bükk- és fenyőhasábok lángjától 
megvilágított belseje -  bár felső részén szabadon fúj át a szél, s 
az ember kilát a csillagos égboltra -  hangulatosságával, 
kedélyességével barátságosabb, melegebb szállás a 
legkényelmesebb vadászháznál, sőt a kényelemtől független 
emberben a biztosságnak, védettségnek valami megnyugtató 
érzését támasztja.

Késő este halljuk, hogy a Halas-pataki bika bőg.

120



Szeptember 22. Oláh kísérőmmel úgy állapodtam meg, hogy 
egy nap nem zavarjuk a Halas-pataki bikát, ma másfelé 
cserkelünk és csak holnap megyünk megint tegnapi helyünkre. 
Ezért csak világossal, reggel 6 órakor indulunk a kalibától. A 
Halas-patak felől időnként hallik a bika bőgése. A nagy dagonya 
mellett cserkelünk fel a hegytetőre, a topcilori nagy vágás fölé, s 
útközben egy ösvényen egy kisebb medve friss csapája ötlik 
szemünkbe. Éppen a tetőn vagyunk, amikor abból az irányból, 
ahol a Halas-pataki bika bőgött, egy lövés durranását halljuk, 
majd nemsokára ugyanott még egyet durran a puska. 
Mindkettőnket szörnyen nyugtalanít a dolog. Kedvetlenül 
cserkelünk végig Topcilorban a nagy vágás felső részén. Lent, a 
völgyben bőg egy bika és bőgésemre egyre felel. Nincs kedvem 
messzire lemenni utána, mert keserves fáradság megint feljönni. 
Hogy ez a bika olyan mélyen lent van, szintén aggasztó dolog. 
Petruc ugyanis azzal magyarázza, hogy farkasok kergették le 
oda. Gábor, az oláh parasztfiú, akit este és reggel a bikák 
bőgését kihallgatni hol ide, hol oda küldjük, tegnapelőtt este 
Topcilor fölött a hegytetőn egy farkassal találkozott.

Ma reggel két császármadárnál egyéb vadat nem látok és 8 
órára visszatérek a kalibához. Ugyanakkor ér vissza Gábor, a 
Halas-patak fölött volt hallgatózni. Jelentése aggályainkat még 
fokozza, mert ő is abból az irányból hallotta a két lövést, 
ahonnan mi hallottuk. Ezt a gyanús dolgot tisztázni kellene, 
ezért Petruc gyorsan bekapja reggelijét, és Gáborral a Halas
patak völgyébe siet vizsgálódni, puhatolózni.

Délután 3 órakor egyszerre két bika szólal meg. Az egyik 
messze, a Halas-patak táján, a másik mélyen a kaliba alatt. De 
csak néhány percig bőgnek aztán elhallgatnak, és ma már nem 
hallom hangjukat. Az idő változatlanul derült, sőt kellemetlenül 
meleg, ez lehet az oka, hogy a bikák nem bőgnek rendesen. 
Mivel Petruc még nem jött vissza, a közben egyedül visszatért
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Gábor fiúval indulok cserkelni. A kalibától északnak kanyarodó 
ösvényen a Topcilor-vágás felé tartok, azon végig, fel a 
hegyhátra megyek, és a nagy dagonya mellett jövök le a 
kalibához. Nem láttam semmi vadat. Késő alkonyattal messze, a 
szomszédban bőg nehányat egy bika. A vágásban egy helyen 
őznek dobogását hallottam, de az őzet a magas epilóbiumban 
nem láttam.

Petruc késő este, vak sötétségben ér vissza a kalibához, és 
jelenti, hogy a gyanús lövések nem a Halas-patakban voltak, a 
mi bikánk tehát még él. Petruc a távoli környéken kihallgatott 
olyan embereket, akik a lövéseket hallották, és vallomásukból 
állapította meg, hogy a mi területünkön nem volt lövés ha 
ugyan igazat mond, és nincs valami oka a valóságot eltitkolni. 
Egy kis pálcikát hozott, amelynek hossza a halaspataki bika 
csülöknyoma szélességének felel meg. Megmértem: 11 cm.

Szeptember 23. Éjfél után, 3 órakor beborult az ég, és Petruc, 
örömmel, esőt jósol. í44-kor a kaliba közelében rázendít egy 
bika és jó darabig felesel Petruc-kal, aki elég jól bőg. 4 órakor 
megint tiszta, csillagos az ég. ‘/25-kor vaksötétségben indulunk 
és a Halas-patak felé tartunk. Nem könnyű dolog, rendes 
ösvény híján, csak régi csapásokat keresve, sűrű bokrokon 
átvergődni és ledűlt faóriások törzsén átmászni. A derengés 
legkezdetén, í/26-kor már a Halas-pataki tarvágás felső részében 
vagyunk, fatuskón üldögélünk, pipázunk, hallgatózunk és 
várunk. Nem hallunk semmit, csak egy uhu hívását. Ez úgy szól, 
hogy „uhubuhu, uhubuhu” Ugyanis nem egyformán beszélnek 
ezek az éjjeli kalandorok. Az egyik csak azt mondja nyújtottan, 
hogy „uh”, a másik „uhu”, a harmadik „buhuhu”, a negyedik 
„uhubuhu” Ötödik változatról még nem tudok.

Bőgés ma reggel a messze környéken sehol sincs. Aztán a 
vágás felső részének jókora darabját végigkeressük, ami elég
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komisz dolog, mert rengeteg hulladékfa, hosszú, vastag törzsek 
és összevisszadobált ágak akadályozzák benne a járást. Mégis 
sok szarvasnyomot találunk a vágásban, s ez azt mutatja, hogy 
az ember erdőt, szép, szűz természetet haszonlesésből pusztító 
fejszéjével a szarvasokkal jót tett. Az őserdő évszázados 
árnyéka helyébe napsütést bocsátott, és az őshumuszból olyan 
tápdús növényzet fakadt, amely a szarvasoknak jólétet ad, s a 
bikának bőven anyagot agancsa növesztéséhez. A kárpáti 
bikának nem kell vegyész, sem drogista pompás agancsa 
megépítéséhez, az a vadon terméke, azért olyan eredeti, nemes, 
ősi az alakja és annyira becses trófea.

Ma reggeli eljárásom eredménye csak az a megállapítás, 
hogy a tudott nagy bika a Halas-pataki völgy északnak lejtő, 
tehát déli oldalán felül nem jár, mert ezen a hegyoldalon túl 
favágók most is lármásan dolgoznak, s a kalibákban éjjelenként 
ég a tűz. Felülről ezt a bikát becserkelni nem is lehet. Ehhez 
csak alulról lehet hozzáférkőzni, mint ahogyan tegnapelőtt 
majdnem sikeresen kíséreltük meg.

Reggel kelet felől megint felhők vonulnak fölénk. A szép, 
derült, de szarvasbőgésre nem jó időnek alighanem vége van. A 
kalibához visszamenet a sűrű, sötét, öreg erdőben először 
életemben látok egy szabad uhut röptében. Előlünk szállt el egy 
hatalmas fenyőfáról. Amikor egy kis tisztáson haladunk át, 
közelünkben egy látatlan őz riaszt, ami itt jelentős esemény. 
Csodálom, hogy itt még akad őz és elkerülte a farkasok 
tépőfogait.

Délután 3 órakor megszólal két bika és vagy negyedórát jól 
bőg. Az egyik mélyen a kaliba alatt, a másik valahol a Halas
patak túlsó oldalában. Az utóbbi esetleg a mi öreg bikánk lehet. 
Aztán mind a kettő egyszerre elhallgat.
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4 órakor vendégek érkeznek kalibámhoz; Klőzel 
harmadmagával. Ennek folytán délutáni cserkészetem nem sokat 
ér. Öten együtt elsétálunk az új cserkészúton a Topcilor-völgy 
felé, a nagy vágáson végig és a dagonyánál jövünk vissza a 
kalibához. Nem láttunk semmi vadat és csak egy bikát 
hallottunk valahol messze, a szomszédban bőgni. Klőzel 
másodmagával éjszakára a kalibában marad, másik társa, az 
uradalmi erdőmémök már előbb vált el tőlünk és hazafelé indult.

Szeptember 24. Hajnal előtt, V£4-kor négy bika erős bőgésére 
ébredek. Mind a négy a kaliba alatt és körül bömböl. De amikor 
5 órakor, még teljes sötétségben, elindulok, a bikák megint 
hallgatnak. Az erdőőr ma reggel Klőzelt vezeti, aki ezt a 
területet még nem ismeri és szintén cserkel, ezért ma reggel 
Gábor a kísérőm. Lemegyek a Halas-patak aljába és derengéssel 
felmászom a völgy túlsó oldalán abba az árokba, amelyben 
harmadnapja az a bizonyos nagy bika egész nap foglalkoztatott.

6 óra felé, még az árok alsó részében járva, hallom, hogy 
tőlem nyugatra, kint a hegyoldalon, a vágásban egy bika, talán 
éppen az, amelyet keresek, kettőt bőg. Ugyanakkor a kaliba 
alatti bika is megint megszólal és vagy félórát bőg. Borulós és 
hűvös az idő.

'/27-kor helyünkre érünk, letelepedünk az árok aljában olyan 
helyre, ahonnan jól rálátunk arra az oldalra, ahol a bika 21-én 
reggel 8 és 9 óra között a tehenet hajszolta. Közben kiderül és 
csaknem fázom az árnyékos árokban. Időnként messziről hallik 
egy-egy bőgés, de közelünkben teljesen csend van, csak egy 
fekete harkály kopog fölöttünk a fenyőfán, és egy mókus 
perlekedik, mert észrevett bennünket. A mi nagy bikánk nem 
jelentkezik, nem mutatkozik. Nem tudom merre jár, talán már 
nincs is itt a Halas-patakban.
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9 óra után felcihelődöm és visszamegyek a kalibához. 
Útközben, hegynek kapaszkodva, egy gyenge bikát látok. 
Amikor észreveszem, már menekül, nem nézhetem meg 
rendesen, csak azt látom, hogy rövid, vékony, kevés ágú 
agancsa van. Rábőgök, s a bika rögtön felel. A kalibában még 
V211-kor is hallom bőgését.

Délután a kalibától keletre, a meredek gerincen 
leereszkedem, és valami jó leshelyet keresek magamnak, hogy 
az ezen a tájon, a gerinc alatti, úgynevezett névtelen völgyben 
napok óta gyakran hallott, és Petruc bemondása szerint, 
tizenhatos bikát lessem. Ámde a sziklás, széltöréses 
faroncsoktól borított fatörzsek és fakoronák közé rejtett 
gerincen nem találok olyan helyet, ahonnan nagyobb darab 
területre lehetne látni. Tehát felmászom megint az ösvényre, és 
egy darabbal odébb, a névtelen árok fölött töltök egy kis időt 
csendben üldögélve és alattam a főképpen magas epilóbiummal 
borított meredek lejtőt figyelve. Borulós és hűvös az idő, csak 
messze, lent az árokban bőg időnként egy bika, közelünkben 
semmi hang, semmi mozgás. Megunom a céltalan várakozást és 
hazaindulok kalibám felé. Amikor a cserkészösvény 
kanyarulatához érek, hallom ám, hogy egy bika nem messze, a 
kalibán túl, rézsűt fölötte bőg. Mindjárt én is beledudálok a 
kürtbe és futok a kaliba felé, de hallom, hogy a bika is felém 
tart. Egymásnak folyvást felelgetve közeledünk egymáshoz, de 
az a baj, hogy már nagyon alkonyodik s az őserdőben, a magas 
fák árnyékában a világosság már nagyon fogytán van. Vagy 80 
lépésnyire vagyok a bőgő bikától, a szél tőle felém fuj, köztünk 
egy kis gazos, vizenyős tisztás van, a bika azon túl, az 
árnyékban álldogál és lépked ide-oda, én pedig a tisztáson innen 
fatörzsek között bujkálok. Egyszerre a bika elhallgat és nem 
szól többet. Biztos, hogy észrevett, illetve meglátott és
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csendesen meglépett. Vagy öt perc múlva már a kalibától 
halljuk, hogy magasan, fönt a hegyhát alatt, bőg.

Szeptember 25. Klőzel ma reggel kíséretével, rengeteg 
poggyászával és az én kísérőmmel együtt, elvonul, ezért 
egyedül vadászom. A tegnap este hallott bikát akarom ma 
reggel keresni, azért a kaliba közelében kezdem a cserkelést és 
csak teljes világossággal, reggel 6 órakor kezdem. A nagy 
dagonya mellett felcserkelek a hegyhátra -  útközben egy 
korhadt fatuskóról megint egy uhut felröptetve -  , onnan 
leereszkedem a Topcilor-völgybe és az ösvényen végigmegyek 
a vágáson. Messze lent, a völgy aljában bőg és zörög egy bika. 
Egyszer nehány másodpercig nagyon lármásan van, úgy vélem, 
tehenet hajszol. Megközelítése órák hosszat tartó, olyan 
körülményes és bajosan sikeres próbálkozás lenne, hogy semmi 
kedvem hozzá.

Az ég gyengén fátyolos, csaknem derült, a reggeli naptól 
megvilágított epilobium-mező a hegyoldalon fehéresen fénylik, 
fölöttem zajosan hasítja a levegőt egy sebesen szálló siketfajd, 
valahol harkály kopog, ameddig az ember szeme ellát, kéklő 
hegyek, végtelen magány. A nagyszerű hangulathoz már nem 
kellene más, csak golyóval elérhető távolságban egy kárpáti, 
hatalmas szarvasbika.

A hegyháton, nagy sziklákon átvezető ösvényen megyek 
visszafelé s a dagonya mellett ereszkedem le a kalibához.

Egész délelőtt időnként egyet-egyet bőg messze, a kaliba 
alatt, a hangjáról már jól ismert bika.

Délben megered az eső és vagy három óra hosszat 
csepereg. Egyenletes kopogása a kaliba tetején kellemes, altató 
zaj, akkorát alszom, hogy Gábor délután 4 órakor szerényen 
ébreszt és megkérdez, nem megyek-e vadászni.
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5 órakor, nem messze a kalibától szól egy uhu; ma 
szokatlanul korán kezdi. A közben visszaérkezett Petructól 
kísérve, jobb ötlet híján, a kalibától keletre eső gerincen 
cserkelek lefelé, hogy az erre ugyan nagyon alkalmatlan helyen 
valahol üldögélve, nézegetve, hallgatózva, töltsem a nagyon 
rövid estét. Az ösvényről a fák között kikandikálva egyszerre 
egy tehenet látunk. Tőlünk vagy 100 lépésnyire a vágásban, a 
meredek árokoldalnak egy kis mellékgerincén úgy fekszik, 
ahogyan a zerge szokott. Ezt a tehenet nézegetjük sötétig, 
várva, hogy a valószínűleg közelében lévő bika is mutatkozzék.

Derült, kissé hűvös idő van. A bikák hallgatnak. A nagy 
csendben csak a Seku-patak csobogása hallatszik fel messziről 
hozzánk, és őszapók röpködnek körülöttünk bokorról bokorra, 
fáról fára.

A tehén egyszerre csak felkel, felénk fordul és vagy félórát 
mozdulatlanul állva, mereven néz. Alighanem Petruc 
cigarettájának sűrű, fehér füstjét látta meg. Aztán megnyugszik 
és legel, de a vagy négy négyzetméternyi párkányon marad. 
Időnként feltekint az árokoldalon mindig egy irányba. 
Valószínűleg ott van valahol a bika. Amikor alkonyodik, s a 
bika mégsem mutatkozik, megkísérlem bőgve ingerelni. A tehén 
érdeklődve néz felénk, majd megint fel-feltekint az árokoldalra, 
mintha várná, hogy mit szól a dologhoz, a vetélytárs 
jelenlétéhez a kedves félje. Aztán nehányat böffent, majd lassan 
elvonul és a magas növényzetben eltűnik.

Amikor a kalibához érünk, halljuk, hogy a Halas-patak túlsó 
oldalán -  talán a mi tudott, nagy bikánk -  háromszor bőg, de 
nem folytatja.

Szeptember 26. Hajnal előtt, 4 órakor berreg az ébresztőórám, 
és kopog az eső a kaliba tetején. Elég sűrűn esik, mégis
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felkelek, felöltözöm, megeszem reggelire az estére főtt almát, 
rágyújtok a pipára és várom, hogy elálljon az eső. De egyre 
vígabban esik, hát ruhástul, szöges bakancsostul megint 
lefekszem és reggel 8 óráig alszom. Petruc közben kiment 
kémlelődni, majd 10 óra felé visszajön. Nem látott, nem hallott 
semmi vadat, de hozott egy nagy rakás bükkfagombát, s ebből 
ma nagyszerű ebédet főzök magamnak.

Esőverte, szél- és fustjárta kis kalibámban az idei 
szarvasbőgés első szakaszára visszagondolva, mindennapi 
szokott gondjaimtól mentes, pihent aggyal tisztán látom, milyen 
rosszul jártam azzal az esztergomi területtel. A szarvasbőgés az 
esztendőnek legnagyszerűbb ideje, a bőgő bikára vadászás 
minden vadászati módnak és lehetőségnek az eleje, a 
legeslegjava. Ezt kell az embernek a lehető legjobban intéznie, 
már csak azért is, mert életében -  különösen már a magam 
korában -  aránylag, sőt mindenképpen kevés a bőgési évad, 
tehát egyet sem szabad könnyelműen kockára tenni, valami 
bizonytalan kísérletnek alávetni. Egy kárpáti bika többet ér fél 
tucat pilisi vagy vértesi bikánál, s a terület, az alkalom 
megválasztásánál, biztosításánál ennek tudata irányítsa döntően 
az ember elhatározását. Inkább itt vállaltam volna két bikát, 
mint Esztergomban kettőt és itt csak egyet.

Délután 3 óra felé eláll az eső, majd szakadoznak a felhők, 
helyenként egy darab kék égbolt látszik és nehány percre kisüt a 
nap. 145-kor Petuc-kal cserkelni indulok. Rövid az idő, hát csak 
a Topcilor oldalába, a nagy vágásba megyünk és a dagonyás 
úton jövünk vissza a kunyhóhoz. Az eső utáni, pompás idő 
ellenére semmi vadat sem láttunk, és csak egyetlen bőgést 
hallottunk a Topcilor aljából. Elszomorító, csüggesztő állapot! 
Már Petruc-nak is lóg az orra. Azt mondja, ha holnap reggel 
nem lesz komoly bőgés, akkor baj van. Az uhu, szokása szerint, 
vígan huhog egész este.
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Tegnap reggel is, ma reggel is egy-egy olyan lövést 
hallottam, amelyről biztosan hiszem, hogy a területen esett. Ezt 
Petruc ugyan tagadja, de az a gyanúm, hogy itt vadorzás van, 
amit a terület őrzésével megbízott erdőőr, talán saját érdekében, 
titkol.

Szeptember 27. Éjjel 3 órakor Petruc felébreszt és jelenti, hogy 
a Halas-pataki bika bőg. -  Jól van! -  mondom -  ,4 órakor 
kelünk. Ámde 4-kor megered az eső, tehát folytatom az alvást. 
'/25-kor szól Petruc, hogy elállt az eső, jó lenne kimenni. 
Felkelek, felöltözöm, megeszem reggelire az este párolt négy 
almát és rágyújtok a hosszú szárú pipára, mert közben megint 
megeredt az eső, sőt 5 órától úgy szakad, hogy cserkelésről szó 
sem lehet. Visszafekszem a fenyőgallyas lócára és alszom. Hogy 
a bőgés legfőbb napjai ily módon telnek, bizony nagy baj. 
Napról napra fogy a valószínűsége annak, hogy egy derék bikát 
lőjek.

Eső, szél, köd egész nap. A nagy esőcseppek kopognak, 
egyre kopognak a kaliba tetején, egyre hull az öreg bükkfák 
barna, fényes lombja, már sűrűén beborítva a földet. Nem 
cserkelésre való idő ez! Egy kárba veszett nap! Még a füst sem 
akar ilyenkor a kalibából távozni, hanem körbekavarog benne és 
maija az ember szemét.

Este 6 órakor eláll az eső, és Petruc kimegy hallgatózni. 
Nehány perc múltán visszajön, azt mondja, a kalibától keletre, a 
névtelen árokban, mélyen lent bőg egy bika és elkéri kürtömet, 
mert bőgni akar neki. Elsiet, majd nehány perc múltán lihegve 
tér vissza és hív, menjek ki vele hamar, a bika az árokban bőgve 
fölfelé tart. Erre persze puskát ragadok és én is kiszaladok az 
ösvényen a két gerinc közé. A bika bőgésemre felel és valahol 
alattunk vagy 300 lépésnyire ide-oda vonul, alkalmasint maga
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van és tehenet keres, de a vágás sok bokra, fácskája, mindenféle 
növényzetének összevisszasága és terepváltozata között nem 
lehet meglátni. Gyorsan alkonyodik, sőt sötétedik, és nincs vele 
mit kezdenünk. Visszatérünk a kalibához, holnapra jobb időt 
remélve.

Este 8 órakor a ritkult felhők mögül még gyengén világít a 
hold, és a kaliba alatt, a völgyben bőg egy bika.

Szeptember 28. Régi, három kabalás napom közül az első! 
Azzal kezdődik, hogy Petruc már éjjel /43-kor zavarog, ki-be 
jár a kaliba nyikorgó ajtaján, felébreszt és jelenti, hogy 
nagyszerű, csillagos, hideg idő van, a bikák bőgnek, a Halas
pataki bika is már kétszer szólt. Csendre intem és 4 óráig 
alszom.

5 órakor, még teljes sötétségben indulunk el, és mivel 
elsősorban és főképpen a Halas-pataki bikát szeretném meglőni, 
a meredek, sáros, csúszós ösvényen egyenest leereszkedünk a 
Halas-patak völgyének aljába. Közben megint beborult az ég, s 
a bikák hallgatnak. Kezdődő virradással felmászunk a völgy 
túlsó oldalán abba a széles árokba, amelyben a bikát már két 
ízben lestem. Az árok oldalain azonban semmi vad sincsen. Úgy 
rémlik, hogy nyugati oldalán túl, a vágásban morog a bika. 
Szokott helyünkön letelepedünk és várunk. Amint megvirradt, a 
kaliba alatt járó bika bőgni kezd és egész reggel folytatja. 
Bőgése messziről felhallatszik hozzánk és izgatja Petrucot, aki 
legjobb szeretne visszafordulni és felé menni. Mivel azonban a 
Halas-pataki bikát gondoljuk az egész területen a 
legnagyobbnak, ma még csak ezt akarom keresni.

Negyedórái üldögélés után Petruc javasolja, hogy másszunk 
ki az árokból a hegyoldalra és kíséreljük meg a bikát a vágásban 
megkeresni, ott kell lennie. Betér-e mostanában még az 
árokoldalra, nagyon kétséges és bizonytalan. Szívesen ráállok az
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ajánlatra, mert magam is úgy vélem, hogy hozzá kell fognunk 
valami komoly kísérlethez, hogy ezt az öreg bikát lövésre 
kapjam. Nekimegyünk tehát a keserves mászkálásnak, 
tomászásnak. Vágáson a Keleti-Kárpátokban az egymásra 
döntött fatörzsek és azok ágai alkotta torlaszoknak 
elképzelhetetlen útvesztőjét kell érteni, mert az irtás alkalmával 
ilyen helyről csak a legjava fatörzseket viszik el, a csak a tűzre 
való fa a helyszínen marad és valamikorára majd elkorhad. 
Küzdelmes tomászás révén feljutunk a következő gerincre s ott 
megállunk hallgatózni. Petruc, nyugtalan természetéhez és rossz 
szokásához híven, nem marad mellettem, vagy 50 lépésnyire 
tőlem még elmegy, de mindjárt visszajön és azt mondja, hogy 
alatta egy tízes bika és két tehén ugrott meg. Hallom is 
zörgésüket és nehány perc múltán vagy 400 lépésről látom a 
bikát a völgy túlsó oldalán, a magas erdőnek egyik puszta kis 
árkában hegynek kapaszkodni. Úgy vélem, hogy ez a nagy 
bikának kontárbikája lehet, és mindjárt továbbtornászunk a 
borzasztó fatömkelegben, az öreg bikát keresve. Közben 
ismételten bőgök, hogy ezzel a tovahaladásunkkal okozott zajt 
palástoljam. Egy helyen sok friss nyomot, frissen megdörgölt és 
összetört fiatal fenyőfákat találunk, s orromat megüti a 
szarvasok erős, rigyető szaga. Azt hiszem és attól tartok, hogy 
közel jártunk a látatlan öreg bikához, és -  sajnos -  elzavartuk.

Ezek után a Halas-patak völgyében, a bármi ösvény híján 
járhatatlan vágásban már nincsen mihez fognunk, lemegyünk a 
sok akadályon át a patak felső szakaszához, és az öreg erdőn át, 
a már néhányszor megjárt, régi ösvényen végig visszatérünk a 
kalibához.

Délelőtt 10 óra van, s a kalibától keletre még mindig vígan 
bőg az odavaló bika. Most már szeretném ezt megnézni, úgy 
látszik, ez idén be kell vele érnem, ha ugyan elég derék bika. 
Egyébként aligha lehet valami hitvány bika, hiszen azt mondják

131



róla, hogy tizenhatos. Az első gerincre érve beledudálok a 
kürtbe, mire alulról, az árokból egyszerre két bika felel. 
Hangjukról hallom, hogy egyikük a főbika, ennek kell, hogy 
tehene is legyen, a másik kontárbika. Az első gerincen nagy 
óvatosan, lassan, csendesen lejjebbereszkedve, a bikához 
lövéstávolságra, talán csak 100-150 lépésnyire jutunk. 
Öregesen, röviden egyet-egyet bőg, miközben jóval lejjebb a 
másik vele egyre-másra felesel. Meglátni azonban egyiket sem 
sikerül, hiába mászkálunk a sziklás gerincen ide-oda, hiába 
bújunk ki egyes sziklapárkányokon a mélység fölé, a bikák 
takarásban vannak, sőt úgy vélem, hogy már leheveredtek. Egy 
őzsutát látok idei bakgidájával, semmi egyebet.

11 órakor felhagyunk a meddő kísérletezéssel és 
visszamegyünk a kalibához, miközben halljuk, hogy a két gerinc 
között, a névtelen árokban egy harmadik bika is megszólal. Ez 
is csak kontárbika lehet.

Délután ‘/23-kor lemegyünk a kalibától keletre, az első 
gerincen, és ahonnan nehány napja a heverő tehenet néztük, 
érzésem szerint letelepednék lesni. Petruc azonban rábeszél, 
hogy tovább, lejjebb, az árokoldal következő hajlatába menjünk. 
Ösvény híján, sziklákon mászkálva és széldöntötte 
fenyőtörzseken át tornászva, lemegyünk oda, ahova Petruc 
indítványozta és ott lesbe ülünk. Az idő, sajnos, megint 
kedvezőtlen, sötéten felhős és szemereg az eső. Messziről, az 
árok túlsó oldalán két őzsutát látunk. Az egyik még vöröses, a 
másik már szürke. 4 órakor halljuk, hogy a fölöttünk lévő 
hajlatban, ott, ahol én akartam elülni, bőg a bika. Nincs tőlünk 
messzebb 100-150 lépésnél. Petruc persze rögtön nekimenne, 
de ebbe nem egyezem bele, mert a vágásban, az epilobium alá 
rejtett sok hulladékfán zajtalanul járni képtelenség, s a bikát 
csak elzavamók. Ugyanakkor messze alattunk, az árokoldal 
alsó részén is bőg egy bika. Egy óra hosszat váijuk, hogy a
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fölöttünk bőgő bika lejjebb vonulva alattunk megjelenjék, de ezt 
nem teszi meg, hanem elhallgat és fogalmunk sincs, hová lett. 
Petruc kérésének engedve mégis átmászunk a fölöttünk lévő kis 
mellékgerincre, szétnézünk, de a bikát sehol sem látjuk. Hangját 
sem halljuk, csak a másik, valószínűleg a kontárbika, messze 
lent bőg szorgalmasan.

6 órára jár az idő, fél óra múlva sötétedik, hát felvergődünk 
az embermagasságú, sűrű epilobiumban a sok akadályon át az 
ösvényre, s ezen lassan hegynek mászunk. Egyszerre az 
ösvénytől balra, a kalibavölgy felől, de közelemben böffent egy 
tehén. Rögtön belebőgök a kürtbe, mire mellette a látatlan bika 
alig 50-60 lépésről felel. A tehén ismételten böffent, és távolodó 
hangjáról tudom, hogy a szarvasok velünk párhuzamosan 
vonulnak hegynek, tehát mi is feljebb iparkodunk. Egyszerre az 
ösvényen látom friss ősapájukat és érzem rigyető szagukat. Nem 
messze előttem vonulnak az ösvényen egyre feljebb. Amennyire 
csak lehet, iparkodom utánuk. A bika közben egyet-egyet 
morog, röviden bőg. Feljebb kerülve a csapákról látom, hogy a 
szarvasok szétváltak, a tehén jobbra letért a vágásba, a bika a 
gerincen felért a keresztösvényre és azon északnak fordult. 
Mindig a nyomában vagyok, zajtalanul lopakodom gyorsan 
utána. A bika még vagy 200 lépést az ösvényen haladt, aztán 
hegynek fordulva, a Topcilor-völgy irányába vonul el. Alig 100 
lépésnyire tőlem még néhányszor morog, de fák és bokrok 
lombja takarja, nem látom, és egyébként is már fogytán van a 
világosság. Amikor a csapa eredménytelen követésével 
kénytelen-kelletlen felhagyok, lent, az árok közepe táján a 
harmadik bika kezd bőgni.

Este 8 órától úgy szakad az eső, hogy csak úgy ropog a 
kaliba teteje.
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Szeptember 29. Második régi, kabalás napom! Egész éjjel esett 
az eső, csak hajnali í/26-ra állt el. Azután is olyan sűrű a borulás, 
hogy az erdőben csak ‘/47-kor világosodik. Bár semmi 
reményem ilyen pocsék időben vaddal találkozni, a dagonyás 
úton felcserkelek egy hegyhátra, végigmegyek Topcilorban a 
vágáson -  ott messziről, a völgy túlsó oldalán, két őzet látok 
aztán a két gerincen és köztük a névtelen árok fölött egy 
darabig álldogálok, üldögélek, hallgatózom és nézem a 
hegytetőket takaró felhők gomolygását és a völgyekből 
feltóduló köd torlódását, de szarvast nem látok és nem hallok. 
Petruc, aki már virradás előtt kint volt hallgatózni, azt mondja, 
hogy mélyen lent, az első gerinc alatt még sötéttel bőgött egy 
bika.

9 órára visszatérek a kalibába forró teát inni és nagy tüzet 
rakni, mert még a kalibában is úgy érzem először, hogy hideg 
van.

Délben a kaliba közelében riaszt egy őz. Kiszaladok 
megnézni, mi az oka perlekedésének, de nem látok semmit.

Délután is még borús az idő, de a felhők magasabban 
járnak, s a levegő nagyon lehűlt. Mivel a névtelen árok 
járhatatlan, úgyszólván megközelíthetetlen aljában szokott 
mostanában két bika bőgni, a mai délutánt ezeknek szánom, és 
az árok mellett, a déli gerincen mélyen leereszkedem az 
úgynevezett vágásba. Ösvény híján a sziklás talajon, 
széldöntötte, hatalmas fatörzseken és azok égnek meredő 
gyökérzetén át, helyenként a puha földbe, mohába, látatlan 
gödrökbe, elkorhadt farönkökbe süppedve, hol fiatal fenyőfák 
szúrós sűrűségén átbújva, hol embermagasságú epilobiumon 
átvergődve, mászunk, ereszkedünk lefelé. Örülünk, amikor itt- 
ott egy darabon szarvasforgón mehetünk végig, mert ahol 
szarvas jár, az ember is el tud menni, de járunk olyan helyeken 
is, ahol a szarvas nem tudna elmenni. Aztán az árok
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félmagasságában, a főgerincnek egy elágazásán, ahonnan több 
irányba messzire el lehet látni, letelepedünk és várunk. Messze 
mögöttünk, a kalibaárok túlsó oldala fölött egy bika kétszer 
megszólalva, egyet-egyet bőg, majd velünk szemben, a névtelen 
árok tőlünk átlag 400 lépésnyire eső, északi oldalán is felel egy 
bika bőgésemre, de látni megint csak semmit sem látunk.

6 órakor, vagyis fél órával sötétedés előtt, el kell hagynunk 
figyelőhelyünket, mert okvetlen még addig kell túlesnünk a 
küzdelmes visszamászáson, amíg látunk. Mire a kalibához 
érünk, mégis már sötét van.

Este 9 óra felé, mélyen a kaliba alatt, az árokban három 
bika bőg és vígan felel bőgésemre.

Szeptember 30. A harmadik kabalás nap! Éjfél körül megint 
megeredt az eső és szakadatlanul sűrűén esik reggel is, sőt 
egész délelőtt, sőt egész nap. Fél délelőtt a szél is erősen fúj, 
ide-oda fordul és nem ereszti ki a füstöt a kalibából. Az ember 
nem tehet jobbat, mint behunyt szemmel a lócán heverni és 
pipázni. A pipafüstnek a füstös kalibában valami különös jó íze 
van. Amikor eláll a szél és az égő fahasábok füstje megint 
kiszáll a kalibából, szalonnát sütök és teát főzök. Ez ma 
egyetlen foglalkozásom. Még mosakodni sem lehet, a kalibában 
nem akarok sarat csinálni, odakint, a szakadó esőben meg hideg 
van. A mosakodás itt egyébként is felesleges fényűzés, hiszen a 
kalibában egyre száll és mindent belep a fehéresszürke hamu.

Délután ‘/25-re küldönc jön a kalibába Brunhuber 
kapitánynak azzal az üzenetével, hogy Popescu Görgényből 
Ratosnyára telefonált: a király engem megismerni óhajt, ezért 
holnap este Szászrégenben, az állomáson, szalonkocsijában 
fogad. Erre nem tehetek egyebet, mint rögtön útnak indulni. 
Sűrű esőben lesietek a Seku-patak völgyébe s onnan az
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iparvasút magától leszaladó, fékezhető kocsiján lehajtok a 
faluba.

Október 2. Tegnap tehát Szászrégenben voltam, s a király 
meghívott Görgénybe egy szarvasbikára. Megismerkedtem 
Popescuval és megnéztem kiváló szarvasagancsait. A 
legderekabb 212 pontos. Láttam Szászrégenben egy német 
vadász által mostanában elejtett nyolcas bika csodálatosan nagy 
agancsát; ennek pontszáma 190. Wied herceg Görgényben egy 
208, a király egy 197, fia egy 201 pontos agancsú bikát lőtt. 
Éjfél után 2 órára értem vissza Ratosnyára, csak három órát 
aludtam, az iparvasút hajnali 6 órakor induló vonatával 
feljöttem a Seku-patak völgyébe, és '/48-kor a Topcilor- 
völgyben kezdek alulról fölfelé cserkelni. Amikor a vonatról 
leszálltam, mindjárt láttam hat őzet; egy sutát két gidával a 
Topcilor-völgy legalján, s egy másik sutát ugyancsak két 
gidával a Seku-patak túlsó oldalán, a szomszédos területen. 
Ugyanott bőg két bika, s a névtelen árok és Topcilor-völgy 
között, valahol a gerinc alsó részén is bőg egy bika. Ezeket 
meglátni azonban nem sikerül.

Sok komisz akadályon át mászunk a Topcilor-völgyben, 
majd déli oldalán a vágásban fölfelé, míg csak fel nem jutunk a 
cserkészösvényre. Ennek magasságában kevés hó borítja a 
földet, és látjuk, hogy még feljebb az erdő havas.

Az idő még mindig nem változott meg, borús, ködös, vizes, 
és ma reggel fönt, a hegyeken eső helyett darás hó esik. Az 
ösvényen a névtelen árok fölé kerülünk és onnan is halljuk, 
délelőtt V2IO óra tájban a Seku-völgyben bőgő bikákat. Több 
helyen találunk friss szarvasnyomokat. Van itt nehány szarvas, 
de ezek valami okból csak éjjel csatangolnak, nappal 
megközelíthetetlen helyeken bújnak meg, s nem lehet velük

136


