
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
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találkozni. Ez errefelé azonban nem rendes szokásuk -  amit 
Petruc is hangoztat -  vagy farkasoktól félnek, vagy másvalami 
okozza bizalmatlanságukat. Délelőtt 10 órára a kalibához érünk.

Délután ^3 -kor alig 80-100 lépésnyire a kalibától riaszt egy 
őzbak. Kimegyek a puskával, szétnézek, de csak egy sutát látok 
a gidájával. Pedig a baknak a hangját hallottam. Aztán 3 órakor, 
az ösvényen a névtelen árok felé tartva, cserkelni indulunk. Meg 
akarjuk már kísérelni az alján bőgő két bika belopását. Azért 
lemászunk mellette az északi gerincen. Ösvény híján megint 
olyan förtelmes akadályokon és torlaszokon kell kézzel-lábbal 
dolgozva áttomásznunk, hogy már Petruc is sokallja a dolgot, 
és a maga jószántából, meggyőződéssel kijelenti, hogy ebből 
elég volt, ide nem jövünk többet. Hiábavaló is volt a nagy 
fáradság, nem találtunk a gerincen olyan helyet, ahonnan a 
vágásnak elég nagy darabján lehetne végiglátni, s amíg ott 
jártunk, bőgést nem hallottunk.

5 óra felé kedvetlenül visszafordulunk és felmászunk az 
ösvényre, ahonnan elindultunk. Amint felértünk 146-kor, mélyen 
alattunk megszólal két bika. Az egyik folyvást és sokat bőg, 
ennek kell a kontárbikának lennie, a másik bizonyára a főbika, 
csak időnként szól egyet. Mivel egész délután szemergett az 
eső, alaposan átázott ruhában térünk be 6 órakor a kalibába 
szárítkozni.

Este 8 óra felé, sötétben, alig 150 lépésnyire a tűztől 
világító kalibától néhányszor, öregesen bőg egy bika.

Legfeljebb még két napig vadászom ezen a területen, aztán 
megyek Görgénybe, a királyi ajándékbikámat meglőni.

Október 3. Kiderült! Sajnos elaludtam, az óra berregését nem 
hallottam és embereim nem mertek felkelteni. Amikor Petruc 
szólt, hogy a dagonya tájékán bőg egy bika, már 
megvilágosodott. Öltözködésem és készülődésem 15 percig
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tart, nem is reggelizem, és W-kor sietünk a dagonya felé, noha 
bőgést már nem hallunk. Ámde az ösvényen a sok bükkharaszt 
megfagyott és zörög a cipőtalp alatt. Ahol nincsen haraszt, a 
fagy nedvességet szívott ki a földből és kristályos jégkéreg 
képződött rajta. Ennek ropogása is messzire hallatszik. Nagy 
óvatosan cserkelünk fel a hegyhátra, majd a Topcilorban a 
vágáson végig, aztán a névtelen árok fölött vissza, a kaliba felé, 
de nem látunk és nem hallunk semmi vadat.

Eddig az volt a baj, hogy esik az eső, most a derült, hideg, 
csendes idő ellenére sem hallunk bőgést. Biztos, hogy ez a 
Halas-pataki terület -  legalábbis az idén -  nagyon silány. Kevés 
rajta a szarvas, és ösvények híján annak a kevésnek sem lehet a 
közelébe férkőzni. Megint kék eget látunk, a Kelemen-havast 
hó borítja és verőfény van az erdőn. Délelőtt 9 órakor megint a 
kalibában vagyok.

Délután '/22-kor indulok el a kalibától, mert emlékül az itt 
töltött sikertelen két hétre legalább nehány fényképet akarok 
készíteni erről a szép vidékről. Erre ma nagyon alkalmas az idő, 
mert nyugatról süt a nap és keletnek szép felhők vannak. 
Felmegyek a kaliba fölött a hegyhátra és a Topcilor fölött a 
sziklákon átvezető ösvényen cserkelek le a névtelen árok felé. 
Aztán az árok déli oldalán, a gerinc alatt, a vágásban azon a kis 
párkányon, amelyen egyik este sokáig egy szarvastehenet 
nézegettem, elhelyezkedünk és figyeljük velünk szemben és 
alattunk az árokoldalakat. Látunk is két tehenet egy-egy 
borjúval nyugodtan legelészni. Bika nincs velük. Ezek már túl 
vannak a rigyetésen, sőt úgy vélem, a bőgésnek -  legalábbis itt
-  vége. Az este nagyon hűvös, csaknem hideg, s a levegőnek 
mintha hószaga volna. A szarvasteheneken felül ma még csak 
egy császármadarat láttam.

Az utolsó estét töltöm ebben a kedélyes kalibában, amely 
két hétig jó szállásom volt. A tűz kellemesen melegít, szeretem
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nézni a parazsat s a lángok játékát. Ha még egy kárpáti bika 
agancsát is nézegethetném, tökéletes lenne a hangulat és teljes a 
boldogság, de hogy két hétig vadászva, lőhető bikát még csak 
nem is láttam, mégiscsak bánt és sajnálnom kell a kárba veszett 
időt. Olcsón vadásztam, de siker nélkül, tehát mégiscsak a 
legdrágábban.

Este lármásan huhog a kaliba mellett az uhu, az idén itt 
utoljára hallgatom. Késő este aztán odakint álldogálva várom, 
hogy bikabőgést halljak. Csillagos az ég és világít a hold, mint 
két héttel ezelőtt, amikor itt vadászni kezdtem. A völgyek 
aljából felhallatszik hozzám a patakok halk zúgássá tompult 
csobogása, más hang már nincsen. A bikák hallgatnak vagy 
talán már nincsenek errefelé.

Október 4. Tegnap azzal kezdtem naplómat írni, hogy 
„kiderült”, ma azzal kell kezdenem, hogy „beborult”! Éjjel 4 
órakor kelek, cókmókomat összecsomagolom és lecipelésre 
átadom két napszámosomnak, aztán 5 órakor, lámpással magam 
elé világítva, Petruc-kal a Halas-patak felső része felé ballagok. 
Egy óra múltán a Halas-pataki vágáson át menetelünk, s amikor 
már fél órával később a Zepode Piaié nevű árok fölött a tetőn -  
ahol a favágók mostanában darabolják, vágják a döntött fákat -  
végigmegyünk, tökéletes a téli reggel hangulata. Esik a hó, 
ködös a levegő, az irtásban a földet, farönköket, ölekbe rakott 
hasábfát és ágrakásokat két ujjnyi hóréteg borítja, egyébként is 
hideg, szürke a táj. A felhők megint alacsonyan járnak, a 
hegyormokat, hegyhátakat súrolva, darabokra szakadoznak.

A Valcaluca nevű völgy felé érünk és, bármi út vagy ösvény 
híján, egy sziklás gerincen mászunk, tornászunk lefelé, míg 
végre egy cserkészútra érünk. Ezen aztán a Valcalucának egy 
részét végigkeresem. Nagyon sok szarvasnyomot találok, de 
szarvast nem látok és bőgést sem hallok. Ellenben messziről
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hallok és látok két hajkurászó, csaholó kutyát. Ezenfelül csak 
egy átlagos minőségű őzbakot és egy sutát a gidájával látok és 
egy császármadarat röptetek fel.

9 óra felé leülök egy tuskóra reggelizni. Szegény Petruc 
lázas betegen, látszólag testileg-lelkileg letörve mellettem ül, 
fejét tenyerébe hajtja és magában mondja: - A nagyságos úr jó 
vadász, én jó vadőr, mégsem lőttünk bikát, mert nem volt a 
szerencse! S ez az igazság, nekem a vadászatban nincsen 
szerencsém! Milyen pompás bikákat lőtt a környéken egy sereg 
külföldi, vacak puskás, ügyefogyott alak, s nekem nem jutott 
egy sem!

Meredek hegyoldalon, öreg erdőben ereszkedünk le a Seku- 
patak völgyébe, a vasúthoz, ahol a kis személyszállító kocsi már 
vár és V211-re levisz a faluba.

Nem volt szándékom ma még vadászni, de az erdőmérnök 
és Klőzel javasolja, hogy délutáni cserkészetre a Jód nevű 
kerületbe menjek. Ez a Maros bal partján, Görgény felőli 
oldalán van, és egyike az uradalom legvaddúsabb területeinek, 
ahol azonban rendszerint csak Bánffyék és Klőzel lövik a 
bikákat. Szívesen ráállok az ajánlatra, hiszen már mindenképpen 
kellene itt valami bikát lőnöm, bár az idő komor, borús és 
időnként vékonyan szemereg az eső. Ebéd után, ViS-kor indulok 
a faluból, a Jód-patak völgyén egy darabon ló által húzott kis 
vasúti kocsin megyek fölfelé, aztán Győri erdőőrtől kísérve, a 
patak jobb oldalán, meredek hegyoldalon, ősbükkösben egy óra 
hosszat kapaszkodom fel egy ősfenyves borította gerincre. Ezen 
jó darabon továbbhaladva kiérek a mindvégig nagyon meredek 
hegyoldalon a vágásba. Kísérőm, sajnos, olyan zajosan jár, mint 
valami patkóit ló. Ezek az emberek nem járnak, hanem 
botlábukra ejtik testüket. Minden lépésük, még a földön is, egy- 
egy dobbanás. Sötétig ugyanannak a fövölgynek keleti oldalán 
egy sor meredek árkon át cserkelek és több részletben összesen
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tizenegy szarvast látok, tehát többet, mint a Halas-pataki 
kerületben tizenöt nap alatt. Ámde a szarvasok között lőhető 
bika nincsen, csak két nyársas és csupa tehén és borjú. Hogy 
ezek maguk járnak, bika nélkül vannak, azt mutatja, hogy a 
rigyetés ezeken a területeken véget ért. Két árok között, a 
gerincen egy darabig üldögélek, várom, hogy az idő múljék, 
mert túl korán járunk -  az erdőőr szerint -  a legjobb helyeken, 
és kihasználom az időt naplóírásra. Egyszerre kísérőm megérint 
és egy őzbakot mutat, amely alattunk vagy 40 lépésnyire sétál át 
a gerincen. A bak természetesen észrevesz és riasztva távozik. 
Késői alkonyattal az árkok alsó részéből időnként egy-egy 
bőgés hallik. Vagy négy-öt bika szólal meg ily módon ímmel- 
ámmal. Sötéttel érünk fel a hegytetőre, egy fennsíkra, majd a 
Pojana-Borta nevű nagy rétre s ennek szélén a kalibához, 
amelyben Klőzellel találkozom s az éjszakát töltöm. Ő más 
irányból jött oda, ugyancsak eredmény nélkül cserkelve. Itt is az 
uhu adja az altatódalt.

Október 5. Még csak gyengén dereng, amikor 6 órakor a 
kalibától elindulok. Derült az ég, szép reggel ígérkezik. Győri 
erdőőr már egy órával előbb kint járt és jelenti, hogy a Jód- 
patak völgyében vígan bőgnek a bikák. Két uhu száll el 
fölöttem, s a rét szélén fára ülve huhog. Még a fennsíkon, de 
már a vágásban járunk, amikor két őz, egy suta a gidájával ugrik 
meg előttem, és lent a völgyben egy bika egyszer-kétszer 
röviden bőg. Nem sok mondanivalója van, mert csakhamar 
elhallgat. Aztán amerre este feljöttünk, arra ereszkedünk lassan 
le. Az egyik árokban egy fiatal tehén és nyomában egy nyolcas 
bika vagy 40 lépésnyire jön a meredek hegyoldalon alám. Fiatal 
kora ellenére a bika testalkatra rendkívül erős. Hogy 
továbbmehessek, öregesen bőgve riasztom el. A bika elfut, a 
tehén a helyén marad s csak azután távozik, amikor -  hogy
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továbbcserkelhessünk -  neki mutatkozunk. Aztán még egy 
szarvastehenet és egy őzsutát látok, és '/29-kor lent vagyok a J- 
Jód-pataknál, majd '/ílO-kor Ratosnyán, Klőzelék házában. Ott 
kapom az értesítést, hogy Popescu 12 órakor Szászrégenben 
vár, hogy együtt menjünk fel Görgénybe. Tehát sietősen 
készülődöm, hogy elérjem a Régenbe 11 órakor induló vonatot.

Laposnya 
(Maros-Torda megye)

Október 5. Délután ‘/42-kor Boer István kolozsvári 
biztosítótársasági igazgató, ugyancsak királyi vadászvendég, 
autóján indulok harmadmagammal Szászrégenből Görgény- 
szentimrén át Laposnyára, ahová ’/24-kor érkezem. Az út oda 
42 kilométer, de Görgénytől a hegyek között, a Görgény-patak 
kanyargós völgyében, bár szépen rendben tartott, mégsem 
alkalmas a gyors hajtásra. Popescu, szászrégeni polgármester és 
a királyi vadászterület gondozója, még egy vadászvendéggel, 
Trutia Jenő, szászrégeni közjegyzővel az iparvágányon 
motorkocsin jött velünk, úgyszólván párhuzamosan.

Laposnya a román király vadásztanyája. Jókora lapos föld a 
hegyek között, két patak egymásba torkollásánál, rajta a fából 
épült, mesésen kedves, szép királyi vadászkastély, s körülötte, 
tisztes távolságban, az ízlésesen megépített faházak egész sora; 
külön épület Spiess udvari vadászati igazgató számára, 
nyaralószerű, külön házban Popescu lakása, a vendégek 
lakóháza, ebédlője, társalgója, a személyzet lakásai, 
gépkocsiszínek és egyebek.
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Már Görgénytől Laposnyáig meglepett a hegyek 
alacsonysága a patakmedrek szintjéhez képest, a széles völgyek 
és az enyhe lejtők. A Maros-menti meredek, magas, vad 
hegyekhez képest a görgényi hegyvidék, főképpen Laposnya 
körül a hosszabb vonalak, a szélesebb csíkok, a 
terepváltozatokban lassúbb átmenetek alkotta táj szelídebb.

A telepre érve méltó fogadtatásban részesülünk. Egy szelíd 
szarvasüsző odajön hozzánk, mindenkit sorra végigszaglász, 
megkerüli néhányszor az autót, ennek minden részébe beledugja 
az orrát, szívesen tűri Popescuné ölelését, simogatását, s amikor 
leguggolok, hogy hátizsákomból hamar elővegyem 
fényképezőgépemet, hátulról hozzám jön és kabátom övén a 
bőrgombot harapdálja. Természetesen egy sor fényképet 
készítek róla.

Laposnyáig és rajta túl a völgyekbe még messzire iparvasút 
vágánya vezet. Félórai kicsomagolás és készülődés után Jacob 
fövadásszal egy kis motorkocsin elhajtatunk vagy hét 
kilométernyire az egyik völgybe, aztán leszállunk, és egy széles 
árokban, két oldalt alacsony vágás borította, nehány száz 
méternyi széles lejtők között cserkelünk hegynek. Félórás 
csendes ballagás után tőlünk balra, vagy 200 lépésnyire, a 
hegygerinc alatt egy tehenet a borjával látunk. Aztán ezektől 
vagy 100 lépéssel odébb, a gerincen egy másik tehenet fedezünk 
fel. A vadat természetesen a vágásban itt is nagyrészt a magas 
növényzet, főképpen málna és epilóbium takarja; kidűlt fák 
égnek meredő gyökerei, hatalmas tuskók és rönkök is akadnak. 
Az utóbb felfedezett tehén közelében, tőlünk vagy 250 
lépésnyire, egyszerre csak egy jókora agancsot látunk a 
takarásból az ég alkotta háttérbe meredni. Aztán a bika feje is 
láthatóvá válik, többi részét azonban állandóan takarja a kárpáti 
vágásokat jellemző, mindenféle összevisszaság. A bika időnként
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egyet-egyet bőg, kis darabon ide-oda jár és közben nekiszalad 
egy tehénnek, de az kitér előle.

A fövadász megkérdez, meg akarom-e lőni a bikát. 
Habozok és inkább nemet, mint igent mondanék. Egyrészt nem 
akarnék Görgényben egy cserkészettel már végezni, másrészt a 
bika kárpáti viszonylatban csak másodrangú. Páratlan 
tizenkettesnek nézem, látom, hogy nincsen jégága, de az egyik 
koronában három, a másikban négy ágat vélek látni. Ezt 
pontosan megállapítani nem tudom, mert a bika folyvást mozog, 
agancsos feje hol eltűnik, hol felbukkan. Miközben egy vastag 
farönk mögött guggolva, lövésre készen nézegetjük, egyszerre 
csak a tehén -  mintha valamit észrevett vagy valamitől megriadt 
volna -  megugrik, elfut, s a bika követi. Szinte 
megkönnyebbülök, hogy megszűnt a kísértés a könnyű és gyors 
siker alkalmát kihasználni és egy közepes minőségű bikával 
beérni.

Továbballagunk az árokban, és vagy 300 lépéssel feljebb, 
annak katlanszerűen kiszélesedő felső végében, a fövadász 
javasolja, hogy telepedjünk le egy darabig várakozni. Az árok 
egyik oldalán, a gerincen túl, valamint fölöttünk is vagy 200 
lépésnyire, öreg szálas erdő van, ahonnan a vad esténként kijár 
a vágásba. Megint hatalmas korhadó farönkök és tuskók között 
üldögélünk a földön. Eltelik vagy negyedóra teljes csendben. 
Egyszerre ott, ahol az imént a szarvasokat láttuk, a gerincen 
bőg egy bika.

- A bika megint ott van, előbbi helyén -  mondja a fövadász 
- ,  cserkeljük be, és nézze meg az igazgató úr közelebbről, hátha 
mégis megtetszik és meglövi!

Erre szívesen ráállok, mert ha nem is lövök a bikára, 
minden találkozásom, megfigyelésem, tapasztalatom a 
szarvasokkal kívánatos, megbecsült élményem. Tehát lassan 
felmászunk az árokoldalon az öreg fenyves szélére, a gerincre
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és azon nagy óvatosan a bőgő bika felé lopakodunk. Közben 
halljuk, hogy a következő völgyben, alattunk még két bika 
vígan bőg. Ezen a gerincen is dűlt fenyők fölött és alatt kell 
elmásznunk, amíg a bőgő bikát vagy 100 lépésnyire 
megközelítjük. Most már megnézhetem pontosan. Páratlan 
tizennégyes. Jégága nincsen, de agancsának egyik oldalán a 
koronában öt, a másikban négy, nem valami hosszú, ág van és 
igen hosszú mind a két szemága. A bika csuhája szembeötlően 
világos, csaknem sárgásszürke, tehenei hozzá képest 
sötétbarnák.

A fővadász lőhető bikának tartja, bár elismeri igazamat, 
amikor azt mondom, hogy négy-ötéves, fiatal bika. Ennek 
ellenére olyanformán beszél, hogy talán mégis meglőhetném, 
mert nem biztos, hogy ennél derekabbat is fogunk látni.

Habozom! Négykézláb még nehány lépéssel közelebb 
csúszom, egy vastag fenyőrönk mögé lapulok és nézem a 
felhevült bika viselkedését. Szüntelenül mozog, kis darab 
területen ide-oda jár, hol bőg, hol a körülötte álldogáló és 
nyugodtan legelésző négy tehén egyikének nekiszalad. A 
tehenek azonban kitérnek előle, elugomak, s a bika folytatja 
izgatott járkálását, bőgését. A völgy aljában a látatlan másik két 
bika folytonos bőgésével ingerli.

Jó sokáig nézegetem a szép jelenetet. A bika néhányszor 
olyan szépen keresztbe áll, hogy úgy lőhetném meg, ahogyan 
akarnám, de nemigen akarom. Közben nyugtalanít annak a 
lehetőségnek a gondolata, hogy ennél derekabbat az idén 
esetleg már nem látok és utólag sajnálhatom ezt az elmulasztott 
alkalmat. Utóvégre egy ötágú, koronás agancs nem rossz trófea. 
Aztán a szerénytelenség gondolata is bántja lelkiismeretemet, 
mert jól látom a fövadász arcán, szemén, hogy nem bánná, ha a 
bikát meglőném.
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Változik a helyzet. A tehenek a hegyoldalon lassan lefelé 
vonulnak, és az egész jelenet, a tehenek közönyös viselkedése, s 
a bika izgatott járkálása, bőgése, nekiszaladása, 30-40 lépésre 
eltávozása, majd visszatérése már nem előttem a hegygerincen, 
hanem jobbra alattam, ugyancsak körülbelül 100 lépésnyire, a 
hegyoldalon ismétlődik meg, ahol egy terephajlatban és a sűrűbb 
és magasabb növényzetben több a szarvasok takarása és 
ritkábban látom a bikát egy-egy pillanatra tisztán.

Alulról az egyik vetélytárs bőgése mintha közelebbről 
hallatszanék. Múlik az idő, s már javában alkonyodik.

Aztán érzem, hogy a szél iránya változik, időnként éppen a 
szarvasok felé fuj, s félő, hogy szagot kapnak. Erre lövéshez 
készülök és a véletlenre bízom a dolgot; azt mondom 
magamnak, hogy ha a bika keresztbe fordulva, puszta helyen 
szépen megáll és biztos lövésre ad alkalmat, mégis meglövöm.

Ámde a bika ugyanakkor velem szembefordulva megáll, 
agancsát hirtelen hátrahajtva, nyakát kinyújtva, magasra emeli 
az orrát, s a messzelátóval jól látom ijedtségét, amint szimatol, 
majd riaszt és nehány lépést elfut. Szagot kapott tőlünk!

A tehenek a bika riasztásával egyáltalán nem tőrödnek, 
nyugodtan helyükön maradnak és legelnek. A bika sem megy 
tőlük tovább 30-40 lépésnél - csak nem hagyja ott a teheneit! 
takarásban megáll és egyre riaszt. Nagy bajban van! Tudja a 
veszélyt, menekülne, de tehenei nem tudnak semmiről, helyben 
maradnak, s a bika nem mehet el.

Végre, amikor a világosság már nagyon fogytán van, 
megoldódik a helyzet. A tehenek is tudomást szereznek a 
veszélyről, és az egész társaság -  előbb a tehenek, mögöttük az 
izgatott bika -  alattam vagy 80 lépésnyire, a hegyoldalon lassan 
keresztbe futva a közeli fenyvesbe menekül. Vége az 
előadásnak, mehetünk haza. Leereszkedünk a vágásban
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szarvascsapákon abba az árokba, amelyben felcserkeltünk, 
leballagunk benne a fóvölgybe a vágányhoz és a motoroskocsin 
lehajtunk Laposnyára.

Október 6. Bár errefelé -  kelet-európai időszámítás szerint -  
csak 6 óra felé virrad, éjjeli 4 órakor kelek és kitűnő 
kísérőmmel, a fövadásszal 1/25-kor indulok, mert -  úgy mondják
-  messzire kell mennünk. Holdvilágos, csillagos, hideg az 
éjszaka. A föld keményre fagyott, vastag rétegén kopog szöges 
bakancsunk talpa. Legalább 6 fok van fagypont alatt. A füvet 
fehérre festi a dér. Ez is amikor rálépünk zizegve ropog, s 
amennyire csak lehet, csendesen, szótlanul ballagunk egy régi 
szekérúton, a nagy kiterjedésű vágásban, enyhén emelkedő 
terepen fölfelé. Sehol egy hang, nagy a csend. Egy óra múltán a 
vágás szélével párhuzamosan, öreg fenyvesben járunk. A magas 
fák árnyékában nincs olyan hideg, mint a szabad ég alatt, s a 
föld nem fagyott meg. Valahol messze előttünk, feljebb, 
megszólal egy bika és időnként bőg.

Ötnegyed órát jártunk, még csak nagyon gyengén dereng, 
amikor az öreg erdő szélén egy magas lesállványhoz érünk, erre 
felmászunk és várunk. A fövadász halkan szól, hogy Károly 
király az idén egyik bikáját erről a lesállványról lőtte.

Kisvártatva előttünk vagy 80 lépésnyire, a vágásban valami 
morgást veszünk észre és a hajnali szürkületben csak a 
messzelátóval sikerül két lassan ballagó tehén nagyon 
homályosan látszó alakját felfedezni.

A lassú derengéssel kezd az erdő megelevenedni. 
Mögöttünk, a sötét, öreg fenyvesben, két irányban két bika bőg. 
A fövadász súgva mondja, hogy ezek kijönnek a vágásba. 
Előttünk vagy 150 lépésnyire a terep egy széles, hosszú árokba 
lejt, s ezen túl, az árok ugyancsak magasra nyúló, másik oldalán 
is kezd egy bika a vágásban bőgni.
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Az imént látott két tehén eltűnt. De az egyik bika az öreg 
fenyvesből tőlünk jobbra kiért a vágásba és bőg. A 
messzelátóval sikerül a még mindig csak igen homályosan látszó 
alakját felismerni. Vagy 150 lépésnyire tőlünk szépen keresztbe 
áll, és biztosan meg tudnám lőni, ámde még nem tudom az 
agancsát megítélni. A fövadász azt mondja, hogy derék bika, én 
is annak tartom, de nem készülök lőni, nem akarom 
megkockáztatni egy talán mégsem annyira derék bika elejtését, 
amilyennek az agancsát innen hazavinni szeretném. A görgényi 
bikám agancsa legyen méltó ajándékozójához! Tehát nem 
lövök, s a bika bőgve távozik az enyhén emelkedő terepen 
feljebb.

Halad a derengés, lassan világosodik. A fövadász javasolja, 
hogy a lesállványról másszunk le és a bika után cserkeljünk, 
hogy újra, esetleg közelebbről megnézzük. Szívesen követem 
tanácsát, hiszen nagyon érti a dolgát, ismeri a görgényi bikák 
szokásait és tudja a helybeli lehetőségeket. Közben az 
eltávozott bikán jóval túl és feljebb, tőlünk vagy 300 lépésnyire, 
a vágásban még egy bika kezd bőgni. Körülöttünk a bőgés 
orgonálássá hangosodik. Nagyszerű hangulat! Már világos van 
és bármennyire el lehet látni. Az árok kiszélesedő, felső vége 
felé cserkelünk, ahol a „Tolvajkút”-nak nevezett forrás van.

Az árok túlsó oldala fölött, a gerincen is jól bőg egy bika. 
Ezt még nem láthatjuk, mert, a régi fahordó szekérúton lassan 
egyre feljebbcserkelve, egy jókora, sűrű csoport magasabb 
fenyő mögé jutottunk. A takarás mögül egy darab szabad 
tisztásra kilépve fellátunk a túloldali gerincre, és 
messzelátónkkal megkeressük az ott derekasan bőgő bikát. A 
gerinc élén, a magas növényzetből a teheneknek helyenként 
csak a feje látszik ki, de a náluk jóval nagyobb bika alakjának 
felső része hol itt, hol ott kimered a vágásból. Háttere a nyugati, 
sápadt égbolt. Pompás mozgókép, amint egyre-másra bőgve fel
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s alá jár és fejét fürgén ide-oda forgatva, hatalmas agancsát 
csodálatosan könnyedén hol hátraveti, hol előrebillenti, hol 
jobbra vagy balra fordítja. Ezt a hatalmas bikát látva bezzeg 
nem válogatnék tovább és nem haboznék lőni, de egyrészt 
sokallom a távolságot -  vagy 400 lépésnyire van tőlünk -, 
másrészt az árok aljából nehány hatalmas bükkfa már 
nagyobbára csupasz koronájának gallyazata bár ritkán, de 
mégiscsak takaija.

Cserkelésünk irányát betartva, az árokkal párhuzamosan 
vagy 150 lépéssel, feljebb kell kerülnünk. Ezt megtennünk 
kockázatos dolog, mert vagy 80 lépést egész szabadon, a 
tisztáson kell áthaladnunk, oda pedig a szarvasok a gerincről 
lelátnak. Hogy a bika vesz észre, attól nem tartunk, az nem 
törődik mással, csak teheneivel, és nem tart más veszélytől, csak 
a tolakodó vetélytársaktól. Ellenben a tehenek ilyenkor 
fokozottan éberek és figyelő szemük egyre körbejár. De nincs 
választásunk, mellettünk az öreg erdőben is van szarvas, oda 
nem térhetünk be, mert ha azok észrevesznek és riasztanak, 
éppúgy elárulnak és elrontják dolgunkat, mint ha a gerincen 
bőgő bika tehenei látnak meg. Meg kell kísérelnünk a tisztáson 
való átjutást. Kétrét görnyedve, messziről inkább állati, mint 
emberi alakoknak festve, átmerészkedünk a kis réten, és 
megkönnyebbülten érünk megint egy csoport magasabb fenyő 
mögé. Ezek között egy nyíláson át megint meglátjuk a bikát. 
Erről a helyről már nyugodtan nézegetem, mert elejtésének 
lehetőségét látom. Csak nehány kidűlt, száraz fenyő törzsén 
átlépve kell a takarásból óvatosan kibújnom, hogy egy kis 
gödörféle mélyedésben lapulva, a bikát 250-280 lépésről tisztán 
lássam. Egy kis ügyeskedéssel ez is sikerül, s a földön ülve 
várom a lövés alkalmát.

A bika közben egyre bőg, fel s alá jár, ide-oda hajszolja hol 
az egyik, hol a másik tehenét. Lehet körülötte öt-hat, nem érek
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rá velük törődni és a messzelátóval őket a magas növényzetben
-  amelyből csak a fejük vagy a fülük, vagy az sem látszik ki -  
megkeresni és megolvasni. A bika időnként a gerincen túl 
eltűnik, majd megint előkerül. Hol csak az agancsa látszik, hol a 
feje is, hol egy-két másodpercre egész alakja. Egyre az agancsát 
nézem, azt a kívánatos, pompás trófeát. Vastag szárúnak, 
sötétnek látom, amint az égbolt adta háttérbe meredve, 
mozóképszerűen folytonos mozgásban, minden oldaláról és 
mindenféle helyzetben mutatkozik. Amikor a bika bőgve 
kinyújtja nyakát, vízszintesen fekvő agancsának vége messzire a 
háta fölé ér. Egy pillanatra sem áll annyira nyugodtan, hogy az 
agancs ágait megolvashatnám, csak azt látom, hogy az egyik 
koronában legalább öt, a másikban legalább hat ág van. Jégága 
is van, tehát legalább tizennyolcas.

Lövéshez készülök. Kabátomat magam elé, két száraz 
fenyődorongra teszem és rátámasztom a puskát. Tudom, hogy a 
bikának biztos, nagyon jó lövést kell kapnia, mert a hat és feles 
Schoenauerrel lövök. Várom a biztos lövés alkalmát.

Készülődésemet látva a fővadász halkan kérdezi: Nem 
lesz messze? Megkérdezem, mennyire becsüli a távolságot. Azt 
mondja, bőven 250 lépés. -  Nincs messze! -  felelek.

A bika egyik tehenét hajszolva a gerincről nehány lépést a 
lejtőn lejjebb kerül és egy kis puszta helyen végre megáll. Egész 
alakja egész hosszában szabad. Csak egy-két méternyire előttem 
zavar a célzásban és a tiszta lövésben nehány magas fűszál és 
száraz gizgaz. A golyónak még ezt a veszélyét kell elkerülnöm. 
Két szál kóró között a golyónak szabad utat találva megcélzóm 
a bikát. A távcső hajszálkeresztje egy másodpercig a szíve táján 
áll, s a lövés durran. A bika elejével magasra szökve nagyot 
ugrik, 40-50 lépést a lejtőn keresztbe fut, hirtelen visszafordul, 
30-40 lépést rézsút lefelé törtet, takarásba jut, és egyebet nem 
látunk belőle, lerogyását sem halljuk. De ott kellett valahol
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maradnia, mert látatlanul nem mehetett tovább. A fövadász 
kalapot emel és elismerését fejezi ki: - Nagyon szép volt!

A gerincen a bika egyik tehene nyugodtan áll, hosszúra 
nyújtja a nyakát, magasra emeli a fejét és felénk figyel. Lejjebb, 
az árokoldalon egy bika bőg. Rágyújtok egy darabig nélkülözött 
kis pipámra és a biztos siker tudatában, nyugodtan üldögélek 
helyemen, és várom, hogy egy kis idő elteljék.

Aztán a fövadász nógat, menjünk már a bikához és nézzük 
meg az agancsát. Kis kerülővel cserkészösvényre érünk és ezen 
hamar feljutunk a túlsó árokoldalra. Ennek félmagasságában, az 
elejtett csapatbikától vagy 180 lépésnyire, az egyik kontárbika, 
egy derék tízes álldogál és bennünket néz. Mi is megnézegetjük, 
majd kísérőm a vágásba gázolva egyenest odamegy, ahol a 
dermedt bikát sejti. Ott is fekszik. A magas gazosban csak 
akkor látjuk meg, amikor már mellette állunk. A kis hat és feles 
golyó ott vágott bele, ahová céloztam, és gyorsan végzett vele. 
Páratlan húszas! Kiváló agancsának jobb szárán tíz, bal szárán 
nyolc ág van. Olyan kiváló trófeához jutottam, amilyet ebből a 
vadászati paradicsomból magamnak kívántam és hazavinni 
reméltem. Aztán fényképezésre lehúzzuk a széles ösvényre.

Mivel még nem kelt fel a nap, jobb világítást várva, a bika 
mellett álldogálva, üldögélve beszéljük meg az eset 
körülményeit. Vadászembemek ilyenkor mindig sok mondani -, 
megjegyeznivalója van. Ráérünk! Semmi okunk sietni vagy 
egyebet tenni, mint a bikát nézegetni és a sikernek örülni. Az 
idő múlását az ember ilyenkor semmibe sem veszi. A 
megelégedettség, a boldogság érzése tölti el egészen.

Nemsokára felkel a nap. Derült, patyolattiszta idő van. A 
levegő friss, csaknem hideg, s egy igen jó hangú bika az öreg 
fenyvesben, amelynek széléről lőttem, vígan bőg. A kürtbe fújva 
felelek neki, s egy darabig feleselgetünk egymással. Még várok, 
hadd emelkedjék a nap magasabbra. Verőfényes, pompás őszi
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reggel! Derű a Keleti-Kárpátoknak ezen a gyönyörű vidékén és 
derű a szívemben.

Mire aztán a fényképezéssel végeztem, s a bika fejével 
elindulunk Laposnya felé, VilO-et mutat az óra. Lefelé menet 
még egy fiatal nyolcas bikát látunk a vágásból lassan, 
kényelmesen az öreg erdőbe vonulni.

Végül meghatott az a valóban kedves jó barátság, amellyel 
a Laposnyán lévő társaság minden tagja, Popescu és felesége, 
Boer Stefan és Trutia Jenő őszintén örült sikeremnek. A délután 
fényképezéssel, a koponya kifőzésével és naplóírással telik el. 
Holnap Szászrégenen át visszautazom Ratosnyára.

Ratosnya 
(Maros-Torda megye)

Október 8. Tegnap nem vadászhattam, az egész nap azzal telt 
el, hogy Görgényből Ratosnyára utaztam. Szászrégenben az 
állomáson felkeresett Farkas Balázs, ratosnyai erdőbirtokos, 
egykor főszolgabíró, és megismételte azt a kedves meghívását, 
hogy területén egy bikát lőjek. Ma akartam ennek a 
meghívásnak eleget tenni, de kora hajnaltól estig szünet nélkül 
ömlött az eső, ezért falubeli szállásomról el sem mozdulhattam, 
s az egész nap levél- és naplóírással és heverészéssel telt el.

Október 9. Hajnal előtt egy jó órával, 5 órakor indulok a 
faluból. Kísérőm ma Szabó Jenő. Sötét, borús az idő, és ritkán 
szemereg az eső. Kimegyünk a Jód-patak völgyébe, majd 
felkapaszkodunk jobb partja fölött, a meredek hegyoldalon a 
gerincre és végigcserkelünk ugyanazon az ösvényen, az

152



árkokon és gerinceken át, mint öt nappal ezelőtt, a hegytetőn 
lévő Pojána-Borta nevű rétig. Addig csak egy szarvastehenet és 
három őzet láttunk, aminek okát a ködös, nyirkos, hideg, szeles 
idővel magyarázzuk. Ilyenkor a vad nem mozog, véljük mind a 
ketten, tapasztalt vadászok. A Borta-kalibába akartam reggelire 
és egy kis pihenőre betérni. Ámde amikor %10-re odaérünk, egy 
bikát hallok bőgni, messze, Farkas Balázs területén. Mivel 
délután egy-két napi cserkészetre úgyis oda szándékoztam 
menni, meg sem állok a kalibánál, hanem -  noha éppen egy 
hideg zuhanyt kapunk a nyakunkba -  sietve megyek tovább, és
10 óra felé átlépem a határt a Bánfíy-birtok és Farkas Balázs 
területe között; utóbbi már nem Ratosnyához tartozik, hanem 
Füleháza község határában van.

Füleháza 
(Maros-Torda megye)

Október 9. Tehát a ratosnyai Jód-kerületből jövet, délelőtt 10 
órakor érek Farkas Balázs területére. Alattunk terül el a 
katlanszerű, széles, Kis-Peszkóca nevű völgy. Nem sokat látok 
belőle, mert esik az eső és párás a levegő. De túlsó oldalán, 
tőlünk vagy fél kilométernyire egy bika vígan bőg, és egy másik, 
alighanem idősebb bika is szól időnként egyet.

- Becserkeljük őket? -  kérdi kísérőm, Szabó Jenő.
- Be bizony! -  felelek, és egy darab magas erdőben sietve 

leereszkedünk a katlan oldalába, a benne körbevezető ösvényre. 
Erről az egyik bőgő bikát odaát a vágásban -  bár nagyon 
messziről, de -  sikerül meglátnom. A messzelátóval vizsgálom, 
és úgy nézem, jókora agancsa van és derék bika. Lassan lép
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egyet-kettőt hegynek, megáll, egyet bőg, nem sokat mozog. 
Valahol fölötte valami fiatalabb bika gyakrabban hallatja 
hangját. Akár egyenest le is mehetnénk a katlan aljába és a túlsó 
oldalon fel, neki a bikának -  ahogyan Szabó Jenő javasolja -  de 
ezt nem látom célszerűnek, mert a szél a hegyoldalon fölfelé fúj. 
Tehát a katlan oldalában előbb magasabb erdő takarásában, 
majd szabadon, az alacsony vágásban körbemegyünk. Közben 
más bikák is megszólalnak a Kis-Peszkócában. A völgynek azon 
az oldalán, ahonnan jöttünk, mélyen az ösvény alatt, két bika 
bőg. Amikor már velük szemben, az elsőnek hallott és látott 
bika felé cserkelek, visszanézve a messzelátóval keresem őket. 
Egyikük az ott magasabb fiatal erdőben látatlan, a másik egy 
lassan hegynek vonuló tehén nyomában jár és közben bőg. 
Gyenge hatos vagy nyolcas. Közelünkben egy harmadik bika a 
fiatalos egyik hézagában álldogál, nyugodtan legel és szótlan. 
Ez is csak hatos vagy nyolcas.

Lassan továbbmegyek az ösvényen abban az irányban, 
amerre még a túlsó oldalról a derék bikát láttam. Már nem 
lehetek tőle messze, bár ezen az oldalon mind a kettő 
elhallgatott, s már nem tudom pontosan, hol keressem őket. 
Eregetem pipám füstjét, hogy tudjam a szél irányát. A 
hegyoldalon széles hajlatok vannak, ezek egyikében állt a bika. 
Az egyik hajlatban ráismerni vélek arra a helyre, a hol a bikát 
láttam. De nem az, mert egyszerre csak rajta túl, a következőből 
hallok egy rövid bőgést. Az arra vezető ösvény felkanyarodik 
egy kis gerincre. Óvatosan kilépek rajta és meglátom a bikát. 
Rögtön térdre ereszkedem, majd négykézláb odamászom az 
ösvény mellett egy széles tuskóhoz, amely jól takar, s amely 
mellől jól lőhetek, ha erre sor kerül. A bika 160-180 lépésnyire 
van tőlem, nyugodtan álldogál, fölötte vagy tíz lépésnyire legel 
a tehén. A feketésszürke bika nagy, fekete, komor fejével 
komoly bikának látszik, noha agancsa kárpáti viszonylatban nem
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valami nagy. Páratlan koronás tízes, és jó hosszú ágai vannak. A 
szárak méternél hosszabbak, igen jól festenek a bika fején, bár 
nem vastagok. Szóval, egy másod- vagy harmadrangú bika. 
Habozok, hogy meglőjem-e.

Közben a völgykatlan túlsó oldaláról és aljából egyre hallik 
a két bika bőgése. Előttem a tízes hol felemeli és jobbra-balra 
forgatja a fejét -  ilyenkor agancsa derék trófeának látszik -  hol 
lehorgasztja fejét s úgy tesz, mintha szundítana. A valahol 
fölötte kesergő kontárbikával nem törődik. Még mindig 
habozok.

Egyszerre a tehén kezd lassan feljebb vonulni. A bika észre 
tér, ezt már nem tűrheti, hiszen arra van az epekedő, iijú 
vetélytárs. Egyet bőg s a tehén után indul, tőlem távolodva, 
farát mutatva. A tehén már kis fenyők és bükkfák mögé került, s 
a bikának is már csak nehányat kell lépnie, hogy takarásba 
jusson. Egyszer-kétszer a tehén hangján szólok neki, de erre 
nem hederít vagy talán nem is hallja. Megállításával sietnem 
kell, a kürtöt elővenni már nincs időm, ezért puszta szájjal 
rábőgök. A bika megáll, keresztbe fordul, visszanéz felém, s a 
puskám durran.

A jó kis hat és feles Schoenauer megint elvégezte a maga 
dolgát. A bika szabályszerűen jelzi a jó sebzést, elejével 
felszökve nagyot ugrik, aztán a hegyoldalon lefelé és az 
ösvényen át vagy 100 lépést rohan, megtántorodik, elesik, és 
nagy robajjal, ropogással fején át belebukfencezik egy rakás 
ágba és hulladék fába.

Szabó Jenő mögöttem vagy 50 lépésnyire állt, és végignézte
-  amint mondja, élvezte -  a jelenetet.

Elmegyünk megnézni. Amint az ösvényen nehány lépést 
haladtunk, fölöttünk, nem messze a rálövés helyétől, csörtetést 
hallunk és jellemző életképet látunk. Az elejtett tízes bika 
tehene, ennek boija és a máris melléjük szegődött, szorosan a
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tehén mögött kullogó kontárbika, egy fiatal nyolcas, békés 
egyetértésben vonul a hegyoldalon rézsűt keresztbe, feljebb. 
Milyen gyorsan változtatta meg a helyzetet a kis puskagolyó, és 
milyen gyorsan került az elesett főbika helyére az ifjú nyolcas, 
amely nem mert a közelébe menni és csak messziről epekedett, 
amíg az idősebb és erősebb bika őrizte a tehenet! És milyen 
gyorsan egyezett bele a cserébe a tehén!

Aztán hamarosan ott állunk az elesett bikánál. Agancsának 
minősége még gyengébb, mint amilyennek messziről néztem, de 
örülök neki, mert ajándék, és ilyen későn, október 9-én, a bőgés 
legvégén már nem lehet sokat válogatni és nagyobbat várni.

Délelőtt 11 óra van, és lent, a völgykatlan alján a bika még 
egyre-másra bőg. Szabó Jenő megkér, váljam meg az elejtett 
bikánál, becserkeli a bőgő bikát és megnézi, milyen.

Ebbe szívesen beleegyezem, jómagam is szeretném 
megtudni, milyen az a folyvást bőgő, látatlan bika, amelyet 
hangja és bőbeszédűsége alapján fiatalnak tartok.

Én is vagy 100 lépéssel lejjebb megyek a lejtőn, ott 
megállók és kürtömbe bőgve ingerlem az egyre bőgő bikát.

Szabó Jenő sokáig marad el. A vágásban tuskók, korhadó 
farönkök, egyes meghagyott kisebb-nagyobb bükkfák és fenyők 
között, a magas gizgazban álldogálok és átnézek a völgy túlsó 
oldalára. Egy derék őzsutát látok ott sietősen vonulni, 
nyomában libasorban három jól megtermett gida. Milyen 
szaporaság! Megható, kedves kép.

Egyszerre alattam vagy 80 lépésnyire is őzeket látok. Abból 
az irányból jöttek, amerre Szabó eltávozott. Bizonyára előle 
menekülnek. Egyik suta, másik derék bak. A suta, sajnos, 
mindjárt észrevesz, és hiába keresem a lövés módját, az 
egyébként gyanútlan bak a menekülő sutát követi, és mind a 
ketten a következő gerincen túl eltűnnek. Visszamegyek elejtett 
bikámhoz és várom Szabót.
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Megint eltelik vagy tíz perc, egyszerre az imént látott két őz 
velem egymagasságban ismét megjelenik azon a gerincen, 
amelyen át tíz perccel ezelőtt meglépett, és visszajön a 
hegyoldalnak abba a hajlatába, amelyben a bika mellett 
álldogálok. A bak nyugodtan viselkedik és másfelé néz, 
puskámat egy tuskóhoz támasztva, már célbaveszem, de a suta 
megint egy másodperccel előbb vesz észre, mielőtt a célzással 
elkészülök, elugrik és magával viszi a bakot.

Aztán megjön Szabó Jenő és elmondja, hogy a völgyben 
bőgő bikához vagy 40 lépésnyire odalopódzott és jól megnézte. 
Hitvány hatos, mégis öt tehene van. íme megint egy életkép a 
szarvasok rigyetésének utolsó napjaiból! Ilyen körülmények 
között öreg, nagy bikára biztosan számítani már nem lehet, és 
örülök, hogy legalább azt a koronás tízest meglőttem.

Egy-két órás tapasztalataim a kis-peszkócai völgyben 
megdöntik megállapításainkat a Jód-völgyben. A barátságtalan, 
komor idő, az eső, köd, nyirkos levegő ellenére vígan morog, 
jár-kel a vad, és bőgnek a bikák ahol van vad! Az ember -  
mármint jómagam -  könnyen hajlamos vagyok arra, hogy az 
időjárással és egyéb gátló körülményekkel magyarázza 
cserkészeteinek eredménytelenségét, a vad hiányát.

Felmegyünk a vadászházba, ott kissé megmelegszünk, 
megszárítkozunk -  mert az eső egész nap folyvást szemereg -  
és ebédelünk, majd visszamegyünk az elejtett bikámhoz előbb 
fényképezni, majd levágni a fejét és lefejteni a bőrét. Odamenet 
ma már harmadszor látom az említett őzbakot a sutával. Megint 
észrevettek és elugrottak, mielőtt a lövésre csak gondolhattam 
volna. Nagyon bajos dolog a kárpáti vágás magas 
növényzetében az őzet meglátni, mielőtt az már mozog, szökik, 
fut. A völgy alján a kis hatos bika még egyre bőg.

Mire bikám fejével és bőrével megint a kis-peszkócai 
vadászháznál vagyunk, ‘/25-re jár az idő, szemereg az eső, és
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olyan sűrű a köd, hogy 40-50 lépésen túl nem lehet látni, tehát 
cserkelésről, vadászásról szó sem lehet. Ezért egyenest 
átmegyünk a ház fölött a hegyháton és leereszkedünk a Jód- 
patakhoz. Ott találkozunk Farkas Balázzsal, feleségével és 
kíséretükkel. A rossz idő ellenére felmennek nehány napra a 
vadászházba. Arra számítottak, hogy én is ott leszek, nem 
gondolták, hogy olyan gyorsan meglövöm náluk a bikát. Balázs 
nagyon elégedetlen, mert nem elég nagy bikát lőttem nála. 
Nagyon gyengélli trófeámat.

Késő, sötét, vizes este érünk le Ratosnyára.

Ratosnya 
(Maros-Torda megye)

Október 10. A tegnapi 25-30 kilométeres gyaloglás után ma jól 
esik reggelig aludni, és nem is tudnék hajnali cserkészetre hová 
menni, mert Klőzel Oszkár erre vonatkozóan tegnap este nem 
volt hajlandó nyilatkozni és kísérőmről sem gondoskodott.

Délután 143-kor azonban megint útnak indulok. Kísérőm 
ezúttal egy Kiss János nevű, rokonszenves magyar paraszt, aki 
bocskorában csendesen tud járni. A Jód-patak bal partja fölött 
mászunk fel a gerincre és ezen cserkelünk vagy két óra hosszat. 
Közben bosszankodom, hogy cserkelésre annyira alkalmatlan 
helyre küldtek. A gerincösvényről -  amelyen délután 5 óráig 
mászunk hegynek -  két oldalt bozótban, sűrű fiatal erdőben, 
széldöntötte, hatalmas fatörzsek között sehol sem látni tovább 
tíz-húsz lépésnél. Nem is látok róla egyéb vadat egy őzsutánál 
és két gidánál. 5 óra után öreg bükkerdőben egy mellékgerincre 
térünk és ezen ereszkedünk lefelé. Igen szép, jókora réten
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haladunk át. Sajnos, eljárt az idő, sietnünk kell, hogy az éjjeli 
sötétség előtt leéljünk legalább a Jód-patakig. Mindig 
tapasztalom, hogy a legtöbb ember nem tud idő számítani; a 
rövid délutánhoz képest túl hosszúra szabták cserkelésem 
útirányát, és éppen a vége felé, a legjobb helyeken kell sietnünk. 
Ennek folytán cserkelésem nem ér sokat, nem lehet elég 
óvatosan járnom. Az említett nagy réten elugrik egy derék 
őzbak, amelyet nem vettem idejekorán észre, majd elugrik egy 
másik őz, mielőtt megnézhettem volna. A rét közepén legelő 
nyársas bika már észrevett, amikor felülről a rét szélére értem. 
Késői alkonyattal már jócskán lent, a patak közelében, egy 
nagyon meredek kis gerincen, egyszerre csak belekerültem egy 
konda disznóba. Előttem 20 lépésnyire két malac, mögöttem 
vagy tíz lépésre egy malac ballag át röfögve az ösvényen, tőlem 
balra, nehány kis fenyőtől nagyrészt takarva, áll és fúj a koca.

Bőgést ma egész délután nem hallottam. Bikát ugyan nem, 
de más vadat eleget láttam, összesen nyolc őzet, egy szarvast és 
négy disznót.

Csak a késő őszi, hangulatos időt élveztem. Ahol nincsen 
fenyő, ott az erdő sárgabama tarka a bükkfák hervadt lombjától, 
az alja pedig vörös a sok frissen hullott haraszttól. Ma végre 
nem esett az eső, de a felhők alacsonyan jártak és a hegytetőket 
eltakarták.

Már sötétedett, amikor leértünk a Jód-patakhoz. Ott az a 
meglepetés ért, hogy a széles, megduzzadt patakon, a rohanó, 
örvénylő víz fölött két hosszú gerendán kellett átkelnem. Ezt 
egyenest járva természetesen nem tudtam megtenni, úgy kelett a 
gerendákon végiglovagolnom, s még így is borsódzott a hátam, 
magasan, szabadon a víz fölött.
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Október 11. Hajnal előtt, %6-kor Kiss Jánossal kocsira ülök és 
még sötéttel a Maros mentén felhajtatok vagy négy 
kilométernyire. Aztán Fábián erdőőr tanyájával szemben a 
szeptember 18-án már említett, teknőszerű, lapos csónakkal 
átkelünk az ugyancsak megduzzadt, sebesen folyó Maroson, 
ami nem gyenge idegrendszerű embernek való mulatság. Éppen 
megvirradt, amikor VíI-tg a „Tamaroga” nevű kis tanya fölött 
cserkelni kezdek. Átmegyek egy hosszú réten és betérek az 
ösvényen a magas, öreg erdőbe. Hosszú darabon magasan, a 
hegyoldalakon a Marossal párhuzamosan haladok, aztán a 
Lisztes-patakon, ösvény híján, felkapaszkodom a tetőre. 
Útközben több ízben megpermetez az eső, úgyhogy 
meglehetősen nyirkosán érek délelőtt 11 órakor a Pojana- 
Bortára. Odáig csaknem mindig ősbükkösben jártam, hat 
tehenet és egy elugró őzet láttam és közelemben még két őz 
riasztását hallottam. A Borta-kalibánál nem késlekedem -  noha 
Klőzel Oszkár valahol a közelben van és tegnap óta megint 
ebben a kalibában tanyázik -  hanem továbballagok és átlépem a 
területhatárt.

Füleháza 
(Marostorda megye)

Október 11. A Pojána-Borta felől jövet, déli 3A 12-re a Kis- 
Peszkócában Farkas Balázs vadászházához érek. Ugyanis 
elutazásom előtt Farkaséktól el kell búcsúznom, és még meg 
kell köszönnöm az ajándékbikát. Balázs csak azon búsul, hogy 
területén gyenge bikát lőttem, és azt mondja, azóta is látott 
sokkal nagyobb bikákat. Úgy látszik, ezt az ügyet
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elhamarkodtam; több időt és türelmet kellett volna ennek a 
nagyszerű területnek szánnom. Sietségem fö oka egyrészt az, 
hogy már régen hivatalomban kellene ülnöm, másrészt még a 
Bánffyéktól vásárolt -  és előre megfizetett -  bikát is meg 
akartam lőni, és attól tartottam, hogy erre majd nem telik az 
időből.

Ebéd után 3 órakor továbbmegyek, és a Kis-Peszkócán 
végiglecserkelek a Marosig. Ez a terület csupa fiatal vágás, 
nagyszerű legelője a vadnak. Van is rajta bőven. Ma délután 
harmadfél órát cserkelve összesen húsz szarvast és három őzet 
láttam. A szarvasok között volt két közepes minőségű, koronás 
bika. Mind a kettő még tehenekkel jár. Az egyik bőgött is, és 
nem messze egy látatlan bika felelt neki. Én is beleszóltam a 
vitába, s egy darabig hármasban feleselgettünk egymással. Ez 
idén alighanem utoljára hallatom bőgő hangomat, már nem érek 
rá meddő kísérleteimet a Bánfiy-uradalom területein folytatni.

Alkonyattal a Maros mentén felgyalogolok Szalárd 
állomásig, hogy onnan a vonattal mehessek vissza Ratosnyára.

Október 12. Egész éjjel esett az eső. Reggel fúj a szél, s a 
hegyeket mégis csaknem egészen takarja a köd. Nem nagyon 
bánom, hogy nem vagyok kint valamelyik területen. Az egész 
nap csomagolással, főképpen két agancsom becsomagolásával, 
naplóírással, a Klőzellel való elszámolással és látogatásokkal 
telik el. Holnap utazom haza.
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Ugod 
(Veszprém megye)

Október 17. „Hubert-lak” a neve a Bakonyban annak a 
mesebeli vadásztanyának, amelynek szerencsés gazdája gróf 
Esterházy Tamás. Fából épült, emeletes vadászház domboldal 
alján, hosszú rét szélén. Szomszédságában még vagy négy-öt 
melléképület. Ezek körül és között hatalmas, százados bükkfák. 
Rajtuk túl is minden irányban bükkös szálasok. Festői tájak. 
Vadászparadicsom hírében van ez a húszezer holdnál nagyobb 
terület, amelyre egy dámlapátos elejtésére kaptam meghívást. 
Tegnap Ugod állomásról másfél órás kocsizás után, késői 
alkonyattal értem ide, miután útközben az öreg erdőnek egy kis 
tisztásán öt szarvast -  egy nyársast, három tehenet és egy borjút
-  láttam.

A tölgy- és cserfák lombja még zöld. Alattuk sűrűn borítja a 
földet gazdag termésük, a sok makk. A bükkfákon is még bőven 
akad zöld lomb, de nagy része már megsárgult és javában hull. 
A földön már sok a friss bükkharaszt, de korántsem annyi, mint 
most a Keleti-Kárpátokban. A természet itt későbben készül a 
téli pihenésre.

Az időjárás, sajnos, nem kedvez a vadászatnak. Tegnap 
délután még felhős volt az ég, és időnként szemergett az eső, 
ma hajnal előtt pedig, amikor keltem, már kiderült, de zúgott- 
búgott a szél. Nem szoktam a vadat zavaró, megfélemlítő, ilyen 
zajos, szeles időben vadászni, de a nekem nagy szívesen 
engedélyezett dámbakot ma kell meglőnöm, különben elvész 
számomra. Holnap, vasárnap itt hajtóvadászat lesz, és 
holnapután reggel hivatalba kell mennem. Tehát megkísérlem a 
dolgot.
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'Áó-kor szállók fel a barkácsoló kocsira. Kísérőm Fuchs 
Antal fövadász, a jóhírű vérebvezető. Ő is attól tart, hogy a 
rossz idő miatt nem lesz sikerünk, talán nem is látunk dámvadat.

A mindvégig bükkös szálasok borította, kanyarulatos, 
zegzugos árkok, kis völgyek, gödörszerű hajlatok tagolta 
dimbes-dombos területen döcögünk hegynek, miközben lassan 
dereng. Helyenként megállítjuk a kocsit és hallgatózunk; egy 
dámlapátos kurrogását, horkantását szeretnők hallani, hogy felé 
mehessünk. Az erős szél azonban az erdőben olyan zajt okoz, 
hogy alig remélhetjük a rigyető dárnbak jellegzetes, különös 
hangadását nagyobb távolságról meghallani.

Ismét megállítjuk a kocsit, leszállunk róla, és a fövadász 
által megjelölt irányban cserkelni indulunk. Egyszerre mind a 
ketten megállunk; mintha egy dámbak hangja ért volna a 
fülünkhöz. Összenézünk, hallgatózunk, majd mutatom az irányt, 
merről vélek kurrogást hallani. Továbbmegyünk és egyre jobban 
halljuk a várt hangokat. Már az irányt is biztosan tudom.

Aztán a szálerdőnek egy kis tisztásán, vagy 150 lépésről, 
valami mozgást veszek észre. Mutatom kísérőmnek. Ott van a 
suták és borjak vagy nyolc tagú csapata. Hol köztük, hol 
mellettük és körülöttük jár-kel és közben nagyokat horkant a 
lapátos.

Azt mondom a fövadásznak, hogy, nem ismerve a terület 
vadállományát, a körülményeket, a trófea remélhető minőségét, 
rá kell bíznom annak eldöntését, melyik lapátost lőjem meg.

Ezt okvetlenül „meglőjük” -  felel a fővadász -  nagyon 
kétséges, látunk-e ennél nagyobbat is. Ha ráérnénk napokig 
cserkelni, esetleg találnánk valamivel derekabbat, de csak talán.

Erre természetesen gyors elhatározással hozzákészülök a 
lövéshez. Négykézláb odamászom az előttünk lévő kis 
dombszerű terepemelkedés oldalához, egy bükkfa tövére dobom
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kabátomat, ráfektetem a puskámat és célozva várom a lövés 
alkalmát.

Az udvarló dámbak azonban olyanféle cél, mint a 
mutatványos céllövő bódékban a vízsugáron fel s alá táncoló 
golyó. Egy pillanatra sem áll meg. Szünet nélkül jön-megy, 
fejével bólogatva, folyvást horkantva tereli hol az egyik, hol a 
másik sutát ide-oda. Az egyik suta megáll előtte, erre ráugrik, 
de ügyetlen, mindjárt lecsúszik róla, tovább izeg-mozog, 
forgolódik, jár-kel, kurrogva szerelmet vall és megint ráugrik.

A földön hasalva nézegetem az érdekes jelenetet és várom, 
hogy az izgatott dámbak csak egy másodpercre megnyugodjék 
és keresztbe fordulva megálljon. Ezt azonban nem teszi meg. A 
fövadász súgva mondja, hogy akkor lőjem meg, amikor rajta 
van a sután. Ezt azonban nem akarom megtenni.

A célzótávcső hajszálkeresztje követi az ide-oda lépkedő 
lapátost, de hol előtte, hol egyenest irányában, mögötte suta áll. 
Végre egy pillanatnyi kedvező helyzet következik, s a puska 
durran. A bak ugyan mozgott, sőt amikor ujjam a ravaszhoz ért, 
hirtelen elfordult, de úgy éreztem, hogy., a golyót meg kell 
kapnia.

A csapat szétugrik, sürgés-forgás, menekülés támad. 
Feltápászkodunk. A rigyető hely üres. Szétnézünk és meglátjuk 
a lapátost, amint oldalt elballag. Lehorgasztott fejjel, betegen, 
lassan kullog el. Vagy 100 lépésről ismét rálövök. Nem látom 
jelzését, csak szaporábban halad és eltűnik.

Mindjárt utánamegyünk, és alig nehány lépésnyire a 
második rálövés helyétől rátalálunk. Oldalt dűlve fekszik, feje a 
földön van s az utolsókat rúgja.

Lapátja nem valami díszes, sőt csaknem inkább kanál, mint 
lapát, de a fövadász szerint meg lehetek vele elégedve, mert 
aligha került volna nagyobb.
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Még korán, napkelte előtt van, s még a konyhára egy borjút 
is kellene lőnöm, hát későbbre halasztóm a fényképezést, előbb 
előszólítjuk a kocsit, és folytatjuk a barkácsolást, mindig bükkös 
szálerdőben. A vad viselkedésén azonban itt meglátszik, hogy 
barkácsolva szoktak rá vadászni. Messziről menekül a kocsi 
elől. Látunk három dámsutát vagy 150 lépésről, futtában. Aztán 
leszállunk a kocsiról, és vagy egy óra hosszat cserkelünk. Még 
egy kanalast egy sutával, majd három-négy sutát és borjút 
látunk, és megint csak messziről, futtában. A bükkmakk is sűrűn 
borítja a földet és ropog cipőnk talpa alatt. Nem lehet csendesen 
járni és nem jutunk lövéshez.

9 óra felé, amikor már a magas fák alatt is van egy kis 
napsütés, megint az elejtett dámbaknál, vagyunk és nehány 
fényképet készítek róla. Aztán feltesszük a kocsira és 
lehajtatunk Hubert-lakra.

Délután 3 órakor folytatom a vadászást a dám- vagy 
szarvasborjúra. A fővadászon kívül ezúttal a ház -  vagy a 
terület -  úrnője is elkísér. Egész délután, sötét estig, felváltva 
barkácsolunk és cserkelünk. Nagyon szép helyeken, többnyire 
sok aljnövényzettel teli, öreg erdőben járunk, de csak egy ízben 
látunk két szarvast, ezeket is vagy 600 lépésről, egy 
sziklatetőről, a szomszédos dombtetőn. Kísérőim azt mondják, 
legalább ötven darab nagyvadat kellett volna látnunk. De lehet, 
hogy a vad, valami időváltozást előre megérezve, nyugtalan és 
nem mozog. Meleg van és borulni kezd. Sötéttel érünk vissza 
Hubert-lakra.
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Pápateszér 
(Veszprém megye)

Október 18. Tegnap este a mai vadászatra Rumbach Pista és 
Csekonics Endre is Hubert-lakra érkezett. Onnan reggel í/28-kor 
indulunk vadászkocsikon, és 9 órára érünk a pápateszéri erdő 
alá, ahol már 50 hajtó vár. Útközben, még az ugodi erdőben, a 
kocsiról egy derék tízes bikát láttunk.

Gróf Esterházy Tamás ma itt hajtóvadászatot tart -  
ahogyan mondani szokták -  „mindenre” Nagyszerű időnk van. 
Derült az ég, süt a nap, a hajnali dér elolvad, és délelőtt olyan 
meleg van, hogy bátran lehetne levetkőzni, sütkérezni, 
napfurdőzni. Eleinte még jólesik a nap, de később, déltájt, az 
ember már az árnyékot keresi. Az erdő itt túlnyomórészt szálas, 
cseres-tölgyes és helyenként fenyves. Utóbbi természetesen 
erdeifenyő. Öreg erdő is akad, sűrű, magas aljnövényzettel, 
bokros, bozótos részekkel. A nagy kiteijedésű, csaknem sík 
erdő körül minden oldalon mező van, mégis nagyon kevés 
benne a vad. A tizenegy puskás egész napi összeredménye 47 
nyúl, két róka és egy fácánkakas. Állítólag egy vagy két 
szalonkát is láttak, de nem biztos, hogy ez a valóságnak 
megfelel. Ellenben volt a hajtásokban nehány szarvas is. Az 
utolsó hajtásban, már alkonyattal, jómagam is láttam egy derék 
bikát. A magam eredménye ma csak hat nyúl és egy 
galambász héja. Vadászat után Csekonics Endre autóján 
hazaröpít Budapestre.
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Felsőbabád
(Pest megye)

Október 25. Reggel 8 órakor indulok hazulról és %9-re érek 
Babádra. Ma Szabadhegyi Pista rendezi a vadászatot, mert 
Farkas Jancsi Bécsben üdül. Kilencen vagyunk puskások és 26 a 
hajtónk. Először a Csordajárást hajtatjuk meg, és ott, a jó 
szomszédok miatt, kakast és tyúkot egyaránt lövünk. Aztán 
folytatólag is inkább csak a terület szélén vadászunk és a 
főhelyeket elkerüljük. A kilenc hajtásban mégis 35 nyulat, 79 
fácánt, 12 foglyot és egy sárszalonkát, tehát összesen 127 
darabot lövünk. Az idő nem valami kedvező; bár időnként süt a 
nap, de fúj a szél, és felhők vonulnak az égen. A magam 
eredménye ma nyolc nyúl, 18 fácán és egy fogoly, vagyis 27 
darab. Este 8 órakor megint otthon vagyok.

November 8. A két hét előtti vadászat megismétlése, azzal a 
különbséggel, hogy két hét óta sok eső esett, a terület nagy 
része víz alatt van, és sokat kell vízben, sárban járnunk. 
Egyébként is nagyon enyhe az idő, sőt amikor a nap a felhők 
között kisüt, meleg van. A puskások száma ma hét, a hajtőké 
24; a tizenhárom hajtásban 35 nyúl, 33 fácánkakas, hat fogoly 
és egy erdei szalonka, tehát összesen 75 darab esik. Nekem 
megint jó napom volt, igen jól lőttem. A magam eredménye 
négy nyúl, 17 fácán és egy fogoly, vagyis 22 darab, ezenfelül 
egy karvalyt is lőttem.
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