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Barthos Gyula „Erdészüdv, vadászüdv!” cím ű művéhez

Különleges könyvet, mondhatni erdész-vadász szakmatörténeti ritkasá
got tart kezében az olvasó. A hazai szakirodalomban valóban ritka, hogy 
kiváló gyakorló erdész és vadász egész mozgalmas és változatos életútját, 
szakmai pályafutását, tudományos igényű megfigyeléseit saját maga 
vesse papírra. Barthos Gyula művéből egy igen jól képzett, belső szakmai 
igényességtől áthatott erdőmérnök pályafutása, és ezen keresztül emberi 
egyénisége rajzolódik ki előttünk.
Barthos Gyula elválaszthatatlanul egyszerre kiváló erdész, vadász, ornito
lógus szakember, amely hármas hivatásáról műveiben maga is többször 
vall. Mégis a könyv legnagyobb része főleg a vadászattal és a szerző ezzel 
összefüggő tapasztalataival foglalkozik. Az „Erdészüdv, vadászüdv!" azon
ban mégsem csupán vadászati mű. Ennél sokkal több, mivel minden során 
átsüt az erdő mérhetetlen szeretete, és érvényesül benne, hogy az erdő az 
alap és az elsődleges, amihez a vadászat elválaszthatatlanul kapcsolódik. 
Ezt tükrözi szinte „ars poetica"-szerűen „Az erdész személyi viszonya a vadá
szathoz" című tanulmánya.
Külön is tanulságos Barthos széles körű erdészeti szakmai tevékenysége, 
munkássága. Legfontosabb feladatának tekintette a szakszerű erdőgazdál
kodást, a magashegységi erdők megőrzését és felújítását. Külön figyelmet 
érdemelnek az erről szóló tanulmányok. így a magvetéssel végzett á tte le 
pítésről írott, a csemeteültetvények létesítéséről és a napi erdőművelési 
tevékenységről szóló sorok igen érdekesek a mai szakemberek számára is. 
Rá kell jönnünk, hogy elődeink az erdőről már száz évvel ezelőtt is minden 
lényegeset tudtak és jól tudtak. A költségtakarékos, racionális, természet- 
szerű erdőgazdálkodásra való törekvés, ami igényes szakmai munkával 
párosult, jellemző Barthos munkásságára. Erről ír a „Század eleji vázlatok 
a nagy kiterjedésű tarvágások felújítási problémáiról" szóló, tudományos 
igényű tanulmányában. A dolgozatban jól láthatjuk Barthos széles körű 
tájékozottságát mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban. 
Barthos már az 1950-es években gondolt a telepítendő erdősávok, fasorok 
összekötő szerepére. Arra, hogy a különböző madárfajoknak szüksége van 
ilyen zöld folyosókra. Ezt az erdészeti célt azért említjük meg, mert az erő
sen kiépített, felszántott, főleg pedig vonalas műtárgyakkal terhelt orszá
gokban éppen most, az ezredfordulón igyekeznek kiépíteni (megtartani) 
ezeket a bizonyos zöld folyosókat.
Szintén ide, az erdészet, madarászat és természetvédelem témájához tar
tozik a következő megjegyzésünk is. Barthos nagyon hamar felismerte, 
hogy az említett szakterületek problémái, céljai nem maradhatnak meg a 
szűkebb szakmai berkeken belül. Azokat, legelőször is a természetvédelmi 
célkitűzéseket, meg kell ismertetni a lakossággal, különösen pedig a (még 
fogékony) tanulóifjúsággal.
A könyv nemcsak szakmai mű, hanem ugyanakkor kortörténeti leírás is, 
s ezen a ponton érdekessé válik a nem szakember olvasó számára is. 
Barthos élvezetes, jó stílusban közvetve ismerteti az első világháború előtti
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társadalmi és gazdasági viszonyokat, és ebbe helyezi bele saját munkás
ságát, amit a Kendeffy-uradalómban végzett.
A könyv érdekes részét képezi a „Találkozások" című fejezet, amelyben 
többek között olvashatunk Barthos környezetének hírességeiről, 
Maderspach Viktorról, Nopcsa Ferencről és az emlékekben még mindig 
élénken élő Rudolf trónörökösről.
A mai olvasó számára tanulságos, egyben példakép is Barthos emberi 
egyénisége, ami a több száz oldalon akaratlanul is visszatükröződik. 
Egy, a legjobb selmeci hagyományokon nevelődött, kitűnő professzorok 
által képzett, magas szakmai felkészültségű, határozott erkölcsi-emberi 
tartással rendelkező egyéniség bontakozik ki előttünk. Ennek az emberi 
tartásnak jellemzője a nehéz körülmények közötti mindenkori helytál
lás, a magas fokú kötelességtudat melletti mély haza- és erdőszeretet. 
Mindez párosul a régi „selmeci szellem" alapvető követelményével, a baj- 
társiassággal. Ez több helyen és folyamatosan, szinte észrevétlenül jelenik 
meg például a „Szarvast - minden áron” és a „»Senkiföldjén« a vadon
ban" című írásokban.
Barthos műveiben fel-felbukkan az együttérző, a mások baja iránt fogé
kony keresztény emberi jellemvonás is. Ezzel kapcsolatban gondoljunk 
a beteg cigányról vagy a nagy szenvedéseken átment, elbutult román 
csobánról (pásztorról) írottakra. Az erdészek olykor arisztokratikusnak 
tartott életszemléletét, -felfogását tehát ezekkel a leírásokkal könnyen 
meg tudjuk cáfolni.
Barthos Gyula egész munkássága a jobbító szándékú, tevékeny, igényes, 
országépítő szakember sorsát példázza. Sajnos globalizálódó világunk 
nem kedvez a nagy és autonóm egyéniségek kialakulásának, akiknek 
jobbító szándékú munkássága a közjót önzetlenül szolgálná. A fogyasztói 
társadalomnak az elérhető minél nagyobb, gyors haszon érdekében irá
nyítható tömegekre van szüksége. S ezért a Barthos-féle példaképek egyre 
jobban háttérbe szorulnak.
Az, hogy a hányatott sorsú, néha töredékes kézirat, amelynek kidolgozott
sága is igen különböző fokú, folyamatosan olvasható és élvezhető művet 
alkot, elsősorban Oroszi Sándor több éves, igen alapos erdészettörténeti 
kutatásainak és szerkesztői munkájának az eredménye. Például a néha 
egészen vázlatos selmeci naplófeljegyzések a szerkesztő kiegészítései és 
megjegyzései nélkül bizony nehezen lennének érthetők. A mű más részei 
viszont határozottan szépirodalmi vénával kidolgozottak. Mindez páro
sulva Barthos tudományos igényességű leírásaival, tapasztalatainak, 
megfigyeléseinek papírra vetésével, összességében egy egészen különleges 
munkát alkot. A könyv így elsősorban a gyakorló erdész-vadász-termé- 
szetvédelmi szakemberek érdeklődésére tarthat számot, és ad számukra 
ma is használható tanulságokat.
Barthos Gyula kiváló, erős egyénisége és szakmai hitvallása legyen köve
tendő példa a mai szakembergárda előtt úgy, ahogy a favágásokról szóló, 
záró tanulmányában maga a szerző írja:
„Csakis az erdő kitépett foltjaira telepített új nemzedék vihet be friss élet
erőt a körforgásba - táplálva a testet és felépítve a növényélet legmaga
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sabb alkotását: az örök életű szálerdőt. A fejszés, dicstelen nagyüzem 
végével a munkaváltás jellege ásó, kapa legyen - csemetekosaras lányok 
tarka láncával. [...]
Eközben gazdájuk, az öreg erdész átadta helyét fiának, unokájának, déd- 
és ükonokájának, akik az ősapa erdészemlékét a telivér, szép fákban - élő 
szobrokban - tisztelik és őrzik meg. A telepítő erdész neve ugyan feledésbe 
fog menni, végleg azonban nem vész el: érdeme átszálló magára a szakra, 
és emeli annak értékét.
A lélek nem hal meg!"

Budapest, 2002. július 12.

Ba r á t o s s y  G á b o r

a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

Erdészeti Hivatalának elnöke
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A XX. században a magyarság legnagyobb tragédiája Trianon. Ezt a kortár
sak is tudták, de ők még reménykedtek, hogy ez az igazságtalanság nem 
maradhat így, valamiféle revízióra mindenképpen sor fog kerülni. A „M in
dent vissza!” követelésétől a bécsi döntések mérsékelt eredményei ugyan 
elmaradtak, de ébren tartották a hitet: Trianon igazságtalanságán lehet 
változtatni.

Mi, akik a Helsinki Záróokmány (1975), majd az 1989-90-es változások 
kortársai vagyunk, már tudjuk: nincs, a magyarság számára nem létezik 
revízió, maradnak a trianoni határok (súlyosbítva a pozsonyi hídfő 
elvesztésével, amelynek egyik következménye éppen a Duna elterelhető- 
sége). A magyarságnak a jelenlegi határok között, illetve a jelenlegi 
határokon kívül kell életrevalóságát bizonyítania. Ehhez az élniaka- 
ráshoz természetesen nélkülözhetetlen mindannak az ismeretanyag
nak, tudásnak, sőt élménynek a feldolgozása, hasznosítása, amely a „tör
ténelm i” jelzővel illetett Magyarország egyes tájaihoz kötődik. Hiszen 
„a múltat nem lehet tőlünk elvenni, de az csak akkor a miénk, ha ismer
jük” -valljuk mi is.

Az ismeretek szempontjából leggazdagabb a „boldog békeidők”, a dua
lizmus korának irodalma. Az ország gazdasági felemelkedése ugyanis 
jelentős szellemi fejlődéssel járt, amely fejlődés a hétköznapokban is 
érzékelhető volt. Nőtt az iskolázottság, a szaktudás, így aztán nőtt azoknak 
az embereknek is a száma, akik a kort, saját mindennapjaikat leírták, 
megörökítették. Ezek a naplók, visszaemlékezések, kisebb jegyzetek 
segítenek nekünk mind a kor, mind pedig az előbb említet „történelmi” 
tájak megismerésében.

Nekünk, erdészeknek eddig nem állt rendelkezésünkre olyan mű, 
amelyből akár a XIX-XX. század fordulóján volt selmeci diákélet minden
napjait, akár például egy Retyezát-hegységbeli erdőtiszt életét, munkáját 
rekonstruálni tudtuk volna. Pedig csak az történik meg, amit meg
örökítenek, leírnak, elmondanak, lefényképeznek stb. (Igaz, ez Lenin, főleg 
pedig Sztálin követőinek volt a kedvenc szavajárása, de némi igazság azért 
van benne.) Amikor Barthos Gyula hagyatéka - ha csonkán is - a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumba került, az előbb említett gondolatok futottak 
át a fejemben, s örömmel állapítottam  meg: van, lesz nekünk is tanúnk 
a XX. század viharos évtizedeiről!

Barthos Gyula a kutató, a megfigyelő ember tipikus példája, aki ráadá
sul megfigyeléseit szinte naponként feljegyzi, hiszen az emberi agy befo
gadóképessége véges. Szükségünk van emlékeztető jegyzetekre, amelyek
re aztán később vissza lehet térni, esetleg újraértékelni, azokat az azóta 
felmerült adatokkal kiegészíteni. Barthosnak megadatott, hogy az ifjú kora 
óta vezetett jegyzeteit élete végén feldolgozza, bizonyos szempontok 
alapján összefoglalja és értékelje. Jelen kötet így tulajdonképpen két fő 
forrásból táplálkozik. Az egyik részt az eredeti, az aznap leírt megfigyelé
sek, élmények, eredmények teszik ki, míg a másikat az ötvenes-hatvanas
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években írt, „újraélt" visszaemlékezések. Itt azonban feltétlenül meg kell 
említenünk, hogy egyes töredékek szerint a szerző már korábban, felte
hetően az 1930-as években is készült az „Erdészüdv, vadászüdv!" című 
művének az összeállítására. Az említett két forráshoz pedig még két má
sik, kisebb jelentőségű is csatlakoztatható. így a különféle madártani 
jelentések, amelyeket ugyan a szerző nem a nyilvánosság elé szánt, de élet
művének mégis szerves részét képezik. Ugyanezt mondhatjuk el a levelezés
ből vett válogatásról is.

Barthos Gyula „találkozásai” között olvashatunk egy leírást a báró 
Nopcsa Ferenccel kapcsolatos emlékeiről. Arról a Nopcsáról, aki a Királyi 
Magyar Földtani Intézet igazgatójaként több ízben kifejtette: nemzeti 
kultúránk presztízskérdése, hogy „a magyar [természetbúvároknak az 
elszakított területeken kifejtett évszázados fáradozása ne vesszen 
kárba.” S amikor most Barthos retyezáti emlékeit, feljegyzéseit közread
juk, erre is gondolunk. Nem vagyunk olyan gazdagok, hogy egy-egy meg
figyelési eredményt, akárcsak megsejtett, de (még) nem megmagya
rázható természeti jelenséget, sőt a kort felidéző gondolkodást, 
személyeket, netalán érzéseket veszni hagyjunk! A magyar nép a XX. 
században különösen pazarlóan bánt az elm últ évszázadok tanulsá
gaival. (Gondoljunk csak a magyar parasztság több évszázad alatt fel
halmozott termelési tapasztalatainak a kollektivizálás jelszava alatt 
történő elherdálására.) Legalább mi, erdészek-vadászok-természetvédők 
legyünk ebben a tekintetben konzervatívok! Nemcsak a Retyezát, Sel
mecbánya, Dél-Zala, hanem igenis a magyar, sőt az egyetemes emberi 
kultúra okán is.

Az említett válogatást, a közreadást ez a megfontolás is vezette.
Részletes életrajzot itt nem kívánunk adni. Igaz, ezzel egy majdani fel

dolgozást, netalán életrajzi kötet szerkesztőjének a dolgát megnehezítjük, 
de a cél nem ez. Úgy gondoljuk, hogy Barthos Gyula most következő írá
saiban minden jelentős eseményt leírt, fordulatos életét bemutatja. Ha 
most ezeket a történéseket ismertetnénk, az olvasót megfosztanánk a fel
fedezés varázsától. Attól, hogy a végigolvasott könyv kapcsán rajzolódjék 
ki benne nemcsak Barthos Gyula emberi magatartása, tudása, gondol
kodása, hanem sorsa is.

Ennek ellenére a következő életrajzi adatokat mégis szükséges közölni.

1883. június 30-án született Nagykanizsán. Édesapja - egykori 48-as 
honvéd - korán meghalt, így az ifjú  Barthos (előbb még „h” nélkül írta 
a nevét) félárván nőtt fel. Iskoláit Nagykanizsán végezte, ahol 1901-ben 
a piaristáknál érettségizett. Gyermek- és ifjúkori élményei hatására - ame
lyekben szerepe volt nagybátyjának, akit „puskás és madártömő"-ként 
emlegetett - a Selmecbányái erdészeti akadémiára iratkozott be.

A selmeci végzést követően visszakerült szülőhelye közelébe; az iharos- 
berényi Inkey-uradalómban lett erdészgyakornok. Az erdőmérnöki oklevél 
megszerzése (1906) után vállalkozott élete „nagy kalandjára", a retyezáti 
Kendeffy-uradalom főerdészi posztjára.
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Az ott eltöltött 12 év - amelynek a vége a Romániából való menekülés 
lett - mind erdészeti, mind vadászati, mind madártani ismereteire és 
élményeire nagy hatással voltak. Ebben az időben alapított családot is, 
vette feleségül a selmeci leányt, Dimák Emíliát. A házasságból két fiú, 
Gyula (1911) és Tibor (1913) született Malomvízen, az említett uradalom 
erdészeti központjában.

1919-től a herceg Batthyány-Strattmann László-féle uradalomban 
dolgozott. A herceg Barthos szakmai munkáját támogatta, sőt kutatásait 
is lehetővé tette. Ez nemcsak erkölcsi hátteret jelentett, hanem Barthos 
1938-ban Batthyány-Strattmann László anyagi segítségével utazhatott el 
az északi madárhegyekhez, Nordcap és környékéhez.

1945-ben a herceg erdőbirtokát államosították, az erdőket Barthos 
átadta a magyar állam képviselőinek. Igaz, továbbra is a szolgálati helyén 
maradt, hiszen az erdők államosítását csak fokozatosan követte az állam
erdészeti kezelés kiépítése. Erről a korszakról főleg Barthos, az egykori 
uradalmi főerdész („hercegi főerdőmester”) - akiből csakhamar „a nép 
ellenségét” csinálták -, erdőt védő, a katonai és egyéb károkozások miatti 
éles hangú levelei, jelentései tanúskodnak.

A Magyar Állami Erdők Üzemi Központjának (MÁLLERD) a kiépülése 
után a 62 éves Barthost a Nagykanizsa Nyugati Erdőgondnokság vezeté
sével bízzák meg. Innen ment 1948-ban, 65 esztendős korában nyugdíjba.

A magányos (mivel felesége 1944-ben meghalt), nyugdíjas erdőgond
nok a gyakorlati élettől nem vált meg. Ekkor lett - igaz, csak 2-3 évre - az 
Országos Természetvédelmi Tanács tagja, s ekkor vállalt különböző szak
mai megbízásokat is, bár mindenhol egyre több nehézséggel küzdött. 
Kijelölt bérlakásokban, meglehetősen mostoha körülmények között (sok
szor gyertyafénynél) kezdte el szakmai megfigyeléseit, élményeit leírni, 
összefoglalni. Ezeket - nagyon kevés ellenszolgáltatás fejében - a Magyar 
Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának juttatta el és az 
Erdészeti Tudományos Intézetnek. A biológiai erdővédelem alapján álló 
tanulmányaiból itt-ott a szélesebb szakmai közvélemény is szerezhetett 
némi ismeretet, bár sókkal jellemzőbb az, hogy ezek a nagy gonddal 
összeállított „jelentések” az „illetékesek” fiókjaiban (szemétkosaraiban?) 
kötöttek ki, maradtak elrejtve. Legfeljebb egy-egy hivatkozás utalt arra, 
hogy az „illetékesek” időnként mégis használták Barthos kéziratait.

Barthos Gyula alapvető és meghatározó élményét, a retyezáti szolgála
ta alatt szerzett megfigyeléseket, tapasztalatokat a madártani folyóirat, 
az Aquila kisebb közlemények formájában közölte - a tényleges megfigye
lés után akár 50 évvel is.

Ugyancsak a retyezáti világ - ahová 1962-ben ismét eljuthatott - 
ihlette az „Erdészüdv, vadászüdv!” című hatalmas munkájának az összeál
lítására is. (Mivel Barthos szeme egyre inkább romlott, a szöveget egy 
ismerős asszonynak diktálta le.) Többen kecsegtették a mű kiadásával, akik 
közül Bertóti Istvánt és Keresztesi Bélát említjük meg. Az 1960-as években 
azonban erdélyi témát (ráadásul egy volt hercegi főerdőmester tollából!) 
nemigen lehetett az állami könyvkiadás kusza csatornáin áterőszakolni. 
Igaz, a vadászirodalom ekkor élte soha nem látott fénykorát (lásd Fekete
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István és Széchenyi Zsigmond sikereit), de ők nem az erdészeti vagy vadá
szati hivatali hierarchia lépcsőfokain jutottak a nyilvánosság elé. Barthos
- fegyelmezett erdészként - így csak várt és várt, sőt a kívánságoknak 
megfelelően időnként átdolgozásokat is végzett, de a könyv soha nem 
látott nyomdafestéket. Hogy azok, akiknek ez az anyag a kezébe került, 
mégis érdeklődéssel forgatták, erre egyetlen egy bizonyítékot hozhatunk 
fel. Barthos munkájából sok olyan rész hiányzik - például a szarvas
telepítéssel, a zerge élőhelyével kapcsolatos dolgozatok, vagy például 
a Magyarország „apostoli királyával" való találkozásának a leírása -, 
amelyeket feltehetően a pártfogók emeltek ki belőle, és így el is kallódott
- pótolhatatlanul.

Barthos Gyula gyémántdiplomás erdőmérnök 1971. február 27-én Mar
caliban hunyt el. Sírja szülővárosában, Nagykanizsán van.

A nemzet közös történelme, közös nyelve, kultúrája közös ihletet is je
lent. Én magam ennek tudatában hónapokig kerestem a hagyaték hiányzó 
oldalait, részeit, dokumentumait. Közben olvasgattam azokat a könyveket, 
amelyekre Barthos hivatkozik, illetve magával a korral, benne egy-egy 
erdésszel foglalkoznak. Itt nemcsak a kimondott erdészeti vagy vadászati 
közleményekre gondolok, hanem a szépirodalomra is. Közülük három 
művet emelnék ki, ráadásul csak egy-egy vonatkozásban.

Kaffka Margit önéletrajzi ihletésű regényében, az „Állomások”-ban 
a századforduló férfi-nő viszonyát elemezgeti, jeleníti meg. Az ő első férje 
erdőmérnök volt, Nagyszalánczy (Fröhlich) Brúnó. Többször is kitér arra, 
hogy az ifjú férj - a regénybeli Guido Lussini - miként számolt be 
hitvesének legénykori nőügyeiről, tapasztalatairól. Gondoljunk erre is, 
amikor a selmeci napló „romantikus", majd „reális” szerelmi eseteinek fel
jegyzéseit olvassuk!

A másik megemlítendő mű Kodolányi János „Süllyedő világ” című 
könyve. Az író édesapja közalapítványi erdőmémökként Pécsváradon a buta, 
de ravasz sváb „ügyfeleket” bizony meg-megverte (meg a fiát is). Tette ezt 
egy olyan ember, aki a legszélhámosabb kocsisát sem bántotta még akkor 
sem, ha azt lopáson érte. A kocsisnak egyedüli felmondási, „főbenjáró" 
vétke lehetett csak - írja Kodolányi János -, s ez a lovak ütlegelése. Az ilyen 
embert Kodolányi Gyula azonnal elküldte a háztól. Vajon ez a ferde, felbo
rult értékítélet megtalálható Barthos Gyulánál is? Kérem, itt se fogadják el 
azonnal a szépirodalom erdészekről megjelenített képét.

Végül Wass Albert „Ember az országút szélén" című könyvét hozom fel. 
Az író a II. világháború utáni helyzet értékelését egy volt erdőgondnok szá
jába adja. S ennek a legfőbb tanulsága: az első világháború nem eléggé 
döbbentette rá az „úriembereket” a nem úri kaszthoz tartozók nyomorú
ságos helyzetére, a korábban áthidalhatatlan válaszfalak felszámolására. 
Ezért jött a második nagy világégés. Figyeljük meg Barthos „Egyedül az 
erdőn” című ciklusában az „úri világ bűnei”-ről történő megemlékezést!

Mindezeket azért hozom fel, hogy lássuk: a nemzet közös történelme, 
közös ihlete a kortársakat hol ilyen, hol olyan vélemény formálására kész
tette. Ez természetes is, de ugyanilyen természetes igény lehet az eltérő
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vélemények árnyalt megjelenítése és az utókor ilyen irányú (helyes!) tájé
kozódása. így nemcsak az egykorvolt emberek gondolatait érthetjük meg, 
hanem a magyar nép közös történelmi tudata, ezzel pedig önbizalma is 
nőhet. Talán felesleges hangsúlyozni, hogy a XXI. század elején erre külö
nösen nagy szükség van.

S itt újra egy szélesebb körben ismert műre, Szekfű Gyula „Három 
nemzedékiére hivatkozom. Szekfű (akivel Barthos ugyanabban az évben, 
egy hónapnyi eltéréssel született) a magyarság közös útjának a múlt 
eredményei-eredménytelenségeiből való tanulást, majd a közös cselek
vést tartotta. Úgy, ahogyan azt gróf Széchenyi István még a XIX. század első 
felében megálmodta. Tehát: a nemzet felemelkedése csak tudással, a múlt 
értékeinek megbecsülésével és közös nemzeti akarattal, -tettel érhető el. 
Ebből pedig az erdészek-vadászok-természetvédők sem maradhatnak ki!

A szakmai, különösen pedig a könyv alakban megjelent hivatkozások
nak is mind utánajártam. Barthos általában az adott könyv idézett oldal
számát nem adta meg, de én azokat is igyekeztem pontosítani, megadni. 
A szövegben előforduló, nem teljesen részletezett forrásokat úgy hagy
tam, míg a kiegészített, illetve az általam megtaláltakat lábjegyzetben 
közlöm (a Barthosétól eltéTŐ betűtípussal). Szintén lábjegyzetbe kerültek 
a nyomtatásban megjelent, az adott témával foglalkozó Barthos-cikkek, 
-tanulmányok. Ezzel is szeretném segíteni az olvasók eligazodását a kiter
jedt Barthos-életműben.

Szintén az eligazodást segítik elő a helyenként általam írt bevezetők 
(eltérő betűtípussal), forrásmegjelölések. A szövegben végzett javításokat, 
kiegészítéseket szögletes zárójelbe tettem. Mindezek mellett természete
sen szükség volt az állat- és növénynevek tudományos megjelölésének 
a közlésére is, ahol a Barthos által megadottakat igyekeztem a ma érvé
nyes változattal kiegészíteni, helyettesíteni. (Itt külön köszönöm a lektorok 
munkáját. Bartha Dénes a növénynevek, míg Kárpáti László az állatnevek 
azonosításában volt segítségemre.) A földrajzi nevek írását a szerző általá
ban következetlenül végezte, különösen a román elnevezésűeket. Én ezt 
Jancsik Péter „Retyezát-hegység. Turisztikai kalauz” (Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó. Csíkszereda, 2001) című műve alapján átírtam, de már itt jel
zem, hogy egyiket-másikat nem tudtam azonosítani. Ezek esetében a Barthos 
által írt változathoz ragaszkodtam, illetve az eltéréseket külön jegyzetben 
jelöltem.

Meg kell emlékeznem azokról, akik Barthos Gyula hagyatékát „felfe
dezték”, illetve a köztudatba behozták.

Itt mindenekelőtt dr. Baráth Lászlót említem meg, aki a szerzőt szemé
lyesen is ismerte, s gazdag hagyatékára felhívta a figyelmet. Aztán dr. Bőd 
Lajost emelem ki, aki gondoskodott arról, hogy Barthos iratai közgyűjte
ménybe, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba és a természetvédelmi 
hivatalba kerüljenek. (Itt mondok köszönetét Büki Józsefnek és dr. Kalotás 
Zsoltnak, akik segítségével a két anyagot sikerült egyesíteni, s a múzeum
ban elhelyezni.) Továbbá Szakács Lászlót és Büki Lászlót illesse köszönet,
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akik Barthos életrajzához adtak értékes adalékokat, illetve a náluk lévő 
Barthos-dokumentumok lemásolásához hozzájárultak.

Páll Endre szintén szerepet játszott abban, hogy ezek az iratok a szak
mai közönség előtt ismertté váljanak. Leginkább pedig Horváth József se
gített mind az iratok felkutatásában, mind pedig abban, hogy Barthos 
Gyula fiával, Tiborral személyesen megismerkedjem, és tőle a feldolgozás
hoz nélkülözhetetlen adatokat is megtudjak.

Találtam Barthos-h agyat éktöredéket a soproni erdészeti múzeumban 
(hála dr. Ráczné dr. Schneider Ildikónak) és az Országos Erdészeti Egyesület 
könyvtárában is (Riedl Gyula segítségével). A Magyar Tudományos Akadé
mia Kézirattára egy kéziratot őriz, míg a Barthos által sokszor emlegetett 
Erdészeti Tudományos Intézetben nem tudtak ebben a kérdésben segítsé
gemre lenni.

Végül itt mondok köszönetét mindazoknak, akik munkámat bármilyen 
módon is segítették, továbbá a könyv megjelentetésének anyagi hátterét 
biztosították.

Budapest, 2001. november 20.
Oroszi Sándor

Barthos életrajzához lásd:

- Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. Barthos Gyula erdőmérnök élet
rajzi adatai. Fond 36/968. V. 926/130-1963.

- Az elmúlt év halottal*. Barthos Gyula. Az Erdő 1972.1:47-48. old.
- In MemoTiam. Barthos Gyula. Aquila 1980.145. old.
- Baráth László: Aki megvalósította álmát. 115 éve született Barthos Gyula 

erdőmérnök, ornitológus. Zalaerdő 1998. okt. 3. old.
- Páll Endre: Barthos Gyula. In: Újabb ötven vadász emlékeiből. Szerk.: Tálosi 

István. (Bp., 1995) 29-30. old.
- Szakács László: Barthos Gyula a zalai erdészornitológus. In: Millenniumi 

Vadászati Almanach. Természetvédelem, vadállomány, vadgazdálkodás, 
vadászat és vadászok Zalában. Szerk.: Baráth László. (Zala megye, 2001) 
249-256. old.
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D o k u m e n t u m o k

„Ah! Szegény jó  anyám, ha tudná, 
Hogy élek én Selmecen, Selmecen. ”

(Selmeci diáknóta,
7. Scheffel szövege 

alapján fordította: 
vitéz Somogyváry Gyula.)



Barthos életművének feldolgozására, közzétételére mindenképpen az a mód
szer látszik alkalmasnak, amelyet a tudományos irodalom, de a szépiro
dalom is, használ. Nevezetesen: először a forrásként szolgáló eredeti 
feljegyzések, majd az általa feldolgozott, publikálásra szánt anyagok, végül 
pedig az életművet átölelő publikációk jegyzéke kerüljön az olvasó kezébe.

Az eredeti naplók, lőjegyzékek és levelek Barthos hagyatékában termé
szetesen töredékesen maradtak fenn. Mégis olyan tömegben, amilyenben 
talán egyetlen erdész-vadász esetében sem. Barthos ugyanis egész életé
ben író-olvasó ember volt, ezért szükségét érezte annak, hogy a vele tör
ténteket is mindig lejegyezze. Ennek a formája először elsősorban a napló, 
az általános és a madártani napló volt. Később, nősülése után a vadász
naplók és a -lőjegyzékek a mindennapok történéseinek a legfőbb tükrei. 
1945 után, amikor az összefoglaló jellegű tanulmányait, vadászemlékeit 
írta, a napok krónikái elmaradtak. Erről a korról leginkább a levelezései 
tanúskodnak, na és természetesen a (később bemutatandó) vadászemlé
kek, amelyekhez időnként „helyzetmegjelölő záradékot” is csatol.

Megjegyzendőnek tartom, hogy a források olvasása, egyes hiányzó 
részek rekonstruálása különösen a retyezáti vadásznapló, illetve -lőjegyzék 
esetében volt nehéz. A mellékletben szereplő, szintén ezen fejezethez tartozó 
„életműlőjegyzék" retyezáti évei ezért sem lehetnek teljesek. Maga 
Barthos, aki az ötvenes években megpróbálkozott a lőjegyzékek átírásával, 
ezeket az éveket szintén kihagyta. Ennek ellenére az életmű ezen fontos 
eleme is olyan részletességgel kerülhetett ide, amilyennel talán egyetlen 
vadász esetében sem rendelkezünk. Hiszen a Barthos által elejtett mintegy 
30 ezer vadból körülbelül 25 ezernek tudjuk a napra, helyre, sőt vadászfegy
verre és -sörétre lebontott „krónikáját".

A dokumentumok, különösen pedig a lőjegyzékek feldolgozásában 
Kőrössy Gabriella volt segítségemre, akinek a munkáját ezúton köszönöm.

Az eredeti források közül a levelek felkutatásában Szakács László 
segített, aki a Zala Megyei Levéltár vonatkozó, a negyvenes években keletkezett 
erdészeti anyagában több Barthossal kapcsolatos levelet megtalált.
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A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS A SELMECI ÉVEK

Barthos Gyula pályaválasztásáról, indíttatásáról többször írt, j  a fennmaradt dokumentumok 
alapján azt a következőképpen vezethetjük be.

A  nordcapi útjáról készült könyvében * említi, hogy míg Kaán Károly pályaválasztására -  
akivel ugyanazon utcában látták meg (12 év különbséggel) a napvilágot, j ugyanabba az 
iskolába jártak -  elsősorban az erdő szépsége hatott, ezeknek a soroknak az íróját [pedig] 
már gyermekkorában elsősorban Z r ín y i M ik l ó s  gróf várának címeralakja, a büszke 
sas, vezette ki a madárvilág ősi tanyájára: az erdőkbe! Az e r d ő  és m adár  szervesen össze
függő együttesének lettem a szerelmese.

A  könyvben kifejtett indíttatását egy levélben még részletesebben is bemutatja:x
A kanizsai piarista gimnázium diákéveim alatt mindössze kétszer rendezett tanul

mányi kirándulást számunkra. Az egyik a volt kanizsai diák, Deák Ferenc söjtöri 
szülőházához vezetett - oda gyalogosan, vissza vasúttal. A másik kirándulás vasúton 
(1900) Csáktornyára vitt el bennünket a Zrínyi-várhoz és a tragédia színhelyére. Égő 
kíváncsisággal mentem ki az „erdőre” O tt azonban - legalábbis engem - bizony 
csalódás ért. A rengeteg, vaddisznós erdő helyett, azaz annak a helyén, síkegyenes 
mezőségi terepen legelőterületre kerültünk. A  régi irtványon egynéhány vadkörte és 
nyírfa állt, helyenként bozótosok, a múlt romantikájából semmi. Mindenáron emléket 
kívántam vinni a jeltelen, puszta helyről, de a tragédia színhelyének megjelölt, állítóla
gos pontján nem találtam más kézbevennivalót, mint egy szálat az árvacsalánból (ebből 
az elhagyatottságot szimbolizáló, vadnövényből gyűjthettem csak be), ezt a szálat lepré
selve tartja mindmáig megőrzött diákköri imakönyvem.

A kursaneci kirándulás nagy hatással volt reám. A 17 éves erdőjáró fantáziájára akko
ra hatással volt különösképpen maga az erdei vadászat, hogy hamarosan rá belekezdtem 
egy „regényes elbeszélés” (önképzőköri, kitűzött pályamunka) megszövegezésébe.

Nyugat-zalai tölgyes-bükkös rengetegerdő mélyére elrejtetten állítottam be egy 
karcsú várkastélyt, elnevezve azt Uhuvárnak. Főszereplői voltak személy szerint 
Uhuváry Gyula és a hajadon Inda (szerkesztett női név), s az események sorozata: alat
tomosan bujkáló török kalandorok és portyázó magyar vitézek bajvívásai, kalandjai, 
sok-sok leírás vadászatokról, az odvasfás öregerdő titokzatos világáról, csupa 
vadregényes képsorozat a vadászvérű ifjú agyában. A rejtett néven benyújtott „Uhuvár” 
című pályamű, éppen az érettségi küszöbén, sikerrel járt. Eredményül az irodalmi 
Jókai-alapítvány aranykorona díját hozta, pont a nagyvakáció előtt. A  tanárok - pre- 
maturust [jelesen érettségizőt] csinálva belőlem - arra biztattak: stipendiummal be fog
nak juttatni az Eötvös Kollégium tanárnevelő karára. Eszem ágában sem volt, hogy 
kedvük szerint kötélnek álljak. Kivéve Nyilassy Károly Habsburg-kritikus, kedves 
történelemtanárunkat, aki büszkén vallotta magát bakonyerdei pásztor fiának, a többi 
tanár egyenesen leszamarazott, mivelhogy a Kollégium helyett a selmeci Erdészeti 
Akadémia mellett kötöttem ki. (Ami azt illeti, éppenséggel nem bántam meg, hogy 
a „vad” erdők mellett maradtam, és mindvégig azokat szolgálom.)

A  regénybeli Uhuváryt, a Zrínyiről mintázott, lovagias ifjú uraságot természetesen 
nem teríti le „semmiféle vadkan” . Az ő sorsa - a szép Indáéval együtt - ismeretlen 
marad az elhagyott várkastélynak aztán a nagysuhuly, a magányosan filozofáló füles
bagoly (uhu) lesz azontúl az egyedüli lakója.

* Lásd a 174. számú bibliográfiai tételt, 6. old.

16



(A bizonyos Uhuvár regényének kézirata - iskolai vonalas füzetekben tintával írt 
mű 200 oldalnyi terjedelemű - elkallódott, a világháború után a gimnázium irattárában 
sem találtak rá.)

A levélrészlet után pedig következzék a jelen könyvbe szánt önéletírás egy darabja!

Selmecről lebeszélni tehát nem hagytam magam, hiszen egyedül a kitűzött élet
pálya irányította minden egyes lépésemet és gondolatomat - már kisdiákkoromtól 
kezdve.

A nekilendüléshez szükség volt először is elszántságra és lelkesedésre (ezekben nem 
volt hiány), szükség volt matematikai és mértani felkészültségre (majd meglátjuk, 
egyelőre nem ijedtünk be), azontúl komoly puskára (ez kérdéses volt, de nem volt 
szabad hiányoznia), és szükség volt sok-sok egyébre, különösképpen pénzre, azután 
pénzre és mindvégig pénzre.

Hiszen fent, az idegenben lakást kellett bérelni, különkosztra beállani, drága 
felszereléseket beszerezni, cipőt és bakancsot kellett talpaltatni, mosatni, egyszer
egyszer hajat nyíratni, azután „száraz” és „nedves” szakestélyeken, közköltségekben 
résztvenni, lövöldében gyakorolni, előreláthatólag udvarolni (legalábbis levelezni, 
ami mégiscsak olcsóbb, mint a virágküldés, bálozás stb.). A  bevezető dohányzás, pék
sütemény, piaci szilva, szőlő, foltozó szabó, valószínűleg egyenruha (karddal, 
glaszékesztyűvel!), kirándulás, miegymás mind-mind pénzbe fog kerülni. Azonfelül 
egyszer egy évben felutazás, majd a visszautazás szintén súlyos tételek, s hátra volt 
még a tandíj problémája is.

Áldott lelkű, özvegy anyámmal utaztunk fel [1901.] október első napján (a beruk- 
kolások idején) Selmecre.2 Bizonyos pénzünk volt, és kilátás arra is, hogy hónapról 
hónapra újra lesz. Szerencsére öreg kanizsai családi házunk elbírt némi megterhelést.

Lépésben haladó, csengettyűs fiákerrel vonultunk be, folyton hegynek felfelé 
haladva, a füstös falú szállodába, első tanyánkra. Másnap beiratkozásra jelentkeztünk. 
És ekkor derült ki: egyszer és mindenkorra le volt fizetendő 10, azaz tíz korona 
beiratkozási díj, semmi más, mert tandíj nem volt. Nem volt az első, s nem a következő 
években, akárhány fogja egymást követni. Az akadémián a tandíj ismeretlen volt.3

Vajon kinek volt ez köszönhető?
Senki másnak, mint a habsburgi Mária Teréziának, aki 1741-ben Pozsonyban annyi

ra elbájolta a magyar rendeket, hogy azok lelkesedésükben felajánlották életüket és 
vérüket a magyar királynőnek. O alapította a selmeci akadémiát, de tandíjat nem írt elő. 
A kérdést tehát gálánsul oldotta meg. De gáláns maradt a királynő azontúl is, hiszen azt 
a magyaroktól tanulta el.4 Nem feledkezett meg többek között arról sem, hogy az 
akadémiájáról kikerülő fiatal erdész „lovasítva” is legyen, ezzel biztosítva számára a 
„cavaliermássig” életet. Egy erdész fegyverviselő, párbajképes úr volt már az akadémián 
is. Nem is lehetett senkitől megalázni, netalán inasnak használni. (Nem úgy, mint az 
akkori idők jurátusai. Ok kezdő éveikben főnöküket személyileg is tartoztak kiszolgálni.)

íme egy Habsburg - gondoltam -, akinek én is, de közelebbről anyám is köszön
hetünk valami „megfognivaló” , helyesebben „másravaló” hasznot. Ferenc József 
Bécsben van, én Selmecen, anyám meg Kanizsán - s mindannyiunkról az egykorvolt 
királynő, Mária Terézia gondoskodik.

így lettem „Habsburg-(inkább: Mária Terézia-)párti” Hogy aztán Selmecen 
hogyan boldogulok, az már nem a híres császárnőn-királynőn múlott.
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SELMECI NAPLÓ

Barthos igoi őszétől 1904 nyaráig tanult Selmecen. Ebből az időszakból két 
hosszabb, folyamatos naplója maradt fenn -  meglehetősen rossz állapotban. 

Az 1902 tavaszán és a következő év tavaszán papírra vetett sorok hol tintával, 
hol ceruzával készültek, de mindkét esetben nehezen olvashatók. Ráadásul nem 

isfüzetszerűen összekötve, hanem többnyire lapokban vannak meg, s már maga 

Barthos is töredékként kezelte. (Erre utal az általa adott cím is.) Később, fenn

maradt iratai átolvasása során sem tett bele megjegyzéseket, netalán 
kiegészítéseket, így most tényleg az eredeti helyszínen és-időben készült bejegy

zéseket olvashatjuk. (Természetesen itt is megengedve azt -  ami egyébként min
den naplóírónál előfordul -, hogy egyik-másik napot utólag írta le.)

Barthos naplójában az általa írt levelek első fogalmazását is megörökítette, 
így itt is benne hagytuk a„Bácsiff-nak, egykori iskolatársának írt levélfogalmazásait.

A napló közzétételét nemcsak a bizonytalan olvashatósága, hanem a nevek, 
kifejezések azonosíthatósága is nehezítette. Ez utóbbi különösen a diáktársait 
illetően igaz, mert azokat gyakran eltérő alakban, sőt az illető vulgóját használ
va említi meg. Az azonosíthatatlanokat, illetve kiolvashatatlanokat [?]-je11el 

jelöltük meg. A munkához haszonnal forgattuk a Rácz Józsefné összeállításá
ban megjelent Az i8jg-igi8 között Selmecbányán végzett (bizonyítványukat 
záradékoltatott) erdészek névsora című közleményt (Erdészettörténeti Közle
mények XXVIII. ns-isg. old.), s az olvasóknak is ezt a művet ajánljuk. Az egykori 
selmeci tanárokról lásd: A selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia oktatóinak 
rövid életrajza és szakirodalmi munkássága. 1735-^18. Szerk.: Zsámboki László 
(Miskolc, ig8s).

A selmeci helyszínek leírását csaknem teljes egészében meg lehet találni 
a Bartha Dénes-Oroszi Sándor Selmec, Selmec, sáros Selmec Vademecum 
erdészek számára című könyvben (Erdészettörténeti Közlemények IV.). Ugyanitt 
a selmeci diákéletre, -hagyományokra utaló fejezeteket is ajánlhatjuk. így ezekre 

itt -  sem a lábjegyzetekben, sem bővebb magyarázatokban -  nem térnénk ki. 
Mégis ki kell azonban emelni a naplóban gyakran szereplő Lőrincz-tanyát és 
a Sikátort. Ezek ugyanis az említett könyvből sem azonosíthatók. A Lőrincz-tanya 

sem a kisiblyei erdő üzemtervi térképein, sem a szintvonalas (jórészt katonai 

térképekről átmásolt) térképeken nem szerepel A helyi visszaérniékezők sem 
tudják a helyét megmutatni, csak feltételezik -  miként az a naplóban is áll - 
hogy az a kisiblyei erdő Tópatak fölötti valamelyik tisztásán lehetett. Ugyancsak 

nem szerepel a könyvben a Sikátor sem. Ez a Vöröskúti út mellett lehetett (talán 

a Lövész utca?), azzal a megjegyzéssel, hogy az akadémiai botanikus kert feletti, 
az Alsó Rózsa utcához vezető részen is elképzelhető. A selmeci köznyelv ugyanis 

„sikátornak”-nak nevezett minden összeszűkülő utcát -  amiből Selmecen igen

igen sok található. (A főutcán lévő teraszt is nevezték,,Sikátorkorzónakn.)
A naplót az eredeti helyesírással, igaz, helyenként - a nyilvánvaló toll- 

hibákat, illetve a rövidítéseket kiküszöbölendő - betoldással közöljük. Az egybe- és 

különírások jó részét szintén javítottuk, továbbá a mondatok tagolását is. Az állat
nevek és a tudományos kifejezések értelmezését szintén kiegészítésekkel próbáljuk 

meg elősegíteni. Végül megjegyezzük, hogy Barthos ifjúkorában, de ez érvényes 

még a két világháború közötti időszak egy részére is, az omitológiai munka több-
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nyíre a madarak elejtését is jelentette. Európa-szerte ekkor vizsgálták a madarak 
gyomortartalmát, hogy megállapítsák azok káros vagy hasznos voltát. Ezekhez 
a táplálkozási vizsgálatokhoz járulhattak még a morfológiai jegyek tüzetesebb 
tanulmányozásai is, amely az ifjú Barthosf is rendkívül érdekelte. (Például a mada
rak testének a szimmetrikussága is a megfigyelései közé tartozott.)

Az említett ornitológiai megfigyeléseknek, amelyeknek Barthos résztvevője 
volt, ma tulajdonképpen két komoly eredményt köszönhetünk. A táplálkozási 
adatok alapján határozták meg évtizedekig a káros és hasznos madarak 
kategóriáját, ezek alapján pedig a védendőket. (És idővel ez vezetett el a ter
mészetvédelem állatfajokkal kapcsolatos feladataihoz.) A másik Barthos szemé
lyéhez és selmeci diáktársaihoz kapcsolódó „hozadék"pedig az, hogy nagyrészt 
ők állították össze a soproni egyetem erdővédelmi és vadászati tanszékének 
gyűjteményeit. A Vollnhofer Pál adjunktus irányításával végzett munka igen
igen hosszú életűnek bizonyult, mert az említett gyűjteményeket igi8 őszén 
sikerült Selmecről elmenekíteni, és Sopronban ma is szolgálják az oktatást.

m é h

Részlet a naplóból
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N a p l ó f ir k a n t á s o k  Se l m e c e n

Mikor reggelenkint lenézek ablakomból a messzi-messzi dél felé, hol a dombos táj 
felett bíboros fényben indul útjára a mennybolt örök csillaga, a dalos nyárutó ködös 
hajnalai villannak fel agyamban, melyeken rövid puskámra támaszkodva léptem a har
mattól csillogó mezőre Most is ezüstöt horgol a pók, borongó, vakító a messzi 
messzi völgy, pintyőke dala hallik a kertből Hisz nyár van!, boldog, meleg nyár! lm 
ott a réczei5 jegenyés; onnan száll fel lassacskán a koronás, teli nap, ... sugarai már űzik 
az ezüstszürke ködöt s keresik a tengeri alján járó kakas bíbortollait, hogy mesés delikát 
bizarr játékát szőjjék ki rajtuk ... Oh, mi szép! ... Aztán elfut a köd, a dombtetőbe hág 
a nap, aztán félve, kerülve siet Nyugat felé, mintha álmos, kedvetlen volna

Oh - igazad van -, fénylő világ fent! Selmecz hava vesz körül rideg sóhajával, a tél 
szélvihara fújja ki agyamból Récze karcsú jegenyéinek isteni csarnokát. Profanus!

[1902.] Márcz. 22. szombat folyt.
Egy kisüveg bort és 2 kiflit fogyasztok (22 vas), aztán a holdvilág kibújván, 
mámorosán megindulok. Bagoly rikolt [KisJIblye körül, csend, jó. 10-kor 
pontban otthon termek. Long[inquitas] császárom: röptereje 53, hossz 37, vas
tagsága] 27, csűd: 8, fark 11 [cm], - begytartalom.

Márcz. 23. vasám.[ap]
1 órakor Bőd [?] Lacival ki, nagy meleg, át mindenen, fel, eltévedünk, mert 
bokrászunk. Egyet felzavarunk a standomtól felmenő keresztallek mellett. Nagy 
nehezen a kicsit lesüppedt hóban tanyánkra akadunk, hol 2 erdőőr tüzel és 
fenyőből gal[l]yakat - ágyakat rak. Később jön Moha egy negyedikkel és mond
ja, hogy telefont lopott: hátha Vadas is kijön, meg a többi. Iszonyú füst, tűz, de
5 után indulunk. Az őrök túl állnak valahová, Laczi a cseresbe, Hesz az én stan
domon, én tovább egy reménydús tisztáson. Csepeg, sötétség, rigók méla dala, 
apróságok zsibongása, csend, semmi, egyszerre lA 7 körül dirr-durr (Laczi). 
Hesz visszafut, de mi is látunk egyet lassan elhúzni messze. Nem ismerünk rá; 
kacsának mondom. Jó  sokára, nagy sötétben Laczi megint duppláz, majd befii- 
tyüljük. Hozza a büdös a remek seladont [ti. szerelmes madarat]. Feléje jött 
először nagy pisszegve, leszárnyalta, lábaihoz esett. Disznózott. Majd’ a guta 
megüt érte. Lemegyünk sötétben zsidóhoz, ott vitriol, aztán gyorsan, rettentő 
sárban 10-re haza. Csizmám oda; 1 liter víz, fárad[t]ság.

Márcz. 24.
Otthon-nyugvás. Bertram lő egyet. Fuj!

Márcz. 25. kedd Boldogasszony.
du. zivataros időben félve megyek, de Laczi nem jő, mit tegyek? Szerencsére Zajacz 
és Suró [?] paffosan jön, velük ki. Tópataki erdőnél 6-[os] söréttel lövök egy szaj
kót, nyugvás a tanyán. 6-kor ki, Barrdis helyére állok, az útra, előttem nyíres, elég 
kilövés, hátam megett piros ég. Várok. 10-es sörét. Váratlanul oldalt lecsap egy 
a magasból, majd egyszerre lövünk rá; én először, elmegy (5 lövés), majd dupp- 
lázásra (Zajacz) felém küld egyet, bolondul odagyújtok, hogy illatot verjen orrom 
alá. Később hátam mögül gyönyörűen húz egy reám, drukk, elsietem - levágódik, 
pisszegve húz tovább, méreg a sok eltolástól. Favágás, folyton tüzelés, thea. Kint 
alszunk, 11-kor be, hideg van, egy takarón 3-an, folyton élesztünk [a tűzön], balta
- 27 karczolás kezemen, hideg éj, eső is esik, szél fúj, Vi 4-kor fent, délelőtt hazame-
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gyek, otthon alszok, este húznak, de Jertsik [?] újra [el]tol, noha az idő szépen 
kiderül, lassan szárad a temérdek sár.

27. csüt. [örtök]
kimegyek ebéd után, 4 órára kint. Semmi, pár szajkó legfeljebb, esti les snass. 
Suró [?] lát egyet, mi se láttunk, se hallottunk, fát lopunk egy-egy hasábot, 
tüzet macherálni, gulást főzünk, egy tálból eszünk, krokkot iszunk. 12-kor 
lefekszünk.

[28. péntek]
Ki forráshoz. Hó esik, rém hideg, dobronyai [?] puffogások, itt lesz túl valahol, 
azt hiszem, regg.[el] van aztán Vi 4-kor felülök a zsidó kölcsönkért kabátján, 
lemegyek hóban magam lesre, semmi.
6 óra  Kr is z t u s  U r u n k  h a l á l a ,olvasom, elveszik, tűz kevés, 10-kor sült 
krumpli brinsával, a többi zsiványpecsenyét eszik, szomorú Nagypéntek, lőttek teg
nap 1 szajkót és 1 Nucifragát [fenyőszajkót], fejét viszem haza, snapsz, úton egy 
húros [rigó] esik, leérünk füstösen, piszkosan.

29. szombat
11-kor kelek, vasárnap is havazik, csúnya idő. Hétfőn (Húsvét) csomagot kapok 
hazulról. Havazik, rég a társam el, sajnálom, pedig az út már felszáradt volna, és 
most hónapokig kussolhatunk. Isten veled Martius, azért nem haragszom, mert 
megadtad első tetraomat [bonasia - császármadár]. Még írom az „Utolsó szót” 
Szeretnék vizitbe menni Chernelhez a vakációban és neki felajánlani Kanizsa 
avifaunáját.

30. vasárnap
iszonyú zivataros idő úgy hétfőn is, kedden is. szerdán, vagyis ápr. 2-án ebéd 
után magam kimondhadan hóvízben megindulok, de úgy, hogy visszajövök a sár 
miatt. Kálvária alatt azonban az elég száraz út csábít csak. Izzadtan megyek, 
magam persze, itt-ott csapát látok, patkósat. K i ez? Tán Laczi? No, de niikor 
felérek az országúira, guta üt agyon. Hóié, víz, nyakig. M it tegyek? Eh, próba! 
És az út csak-csak, itt-ott felsüté a nap, máshol posványos, kacsavadászat! 
Betérek az erdőbe, egy remek sűrűben 2 bagzó mókus tér át, vált át előttem, de 
elfelejtem — puskámat. Iszonyúan vizes csizmákkal érek be a zsidóhoz, de a falu 
közepén látom Zorbán [?] Andrist, ki megígéri, hogy egy óra múlva (4-kor) 
eljön. Iszom vöröset, meleg van, gyereket küldök, de Zorbán részeg. Alszik, nem 
jön, végre egy magas erdész ballag felém, akivel rövid várás után felindulok. 
Marha mód megy neki mindennek, esőben érünk fel, hatalmas hóban. Bérezi 
helyére áll ő, én egy úton felvágok, találok vadgalambot, elülve, de míg keresem, 
pompás helyre akadok egy tisztáson. Nagy hó; remek tsy, állást rakok, csonka 
tölgy, csend, rigók, kora még, 5A 6. Esik. Szent csend, lábam mind víz. Vi 7-kor 
zörgés. Kakast felhúzom disznó-e, alak, Zorbán, rápisszentek, elcsoszog a hó
ban. Egyszerre pisszegés a zűrzavarból és a remek esti zápor utáni keretből meg
jelenik, a mi hiányzik: egy élűiről húzó, rém magasan ziláltan lelövődő [levá
gódó] sneff, melyre nagy bolondul odagyújtok. Vaktalövés csak, hallom az 
öreget is durrogni, tőle elfordul a szalonka és ostobán erdészünknek megy, ki 
dupplázásra leveszi, vércsepp, érte megy, 3-dik lövés, elvész, dehát - megvan, 
úgymond. Besötétül, szomorú vagyok, egy bolond. [...] Megindul a szomszéd, 
ropog, no: kérdi, tótul persze: semmi, néki sem, lemegyünk, fűtünk, nehezen 
összejövünk, lejövünk pokoli úton, kézfogás kocsma előtt, hol délután egy
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magyarul is tudó káplárral beszéltem, ki Kanizsán ebédelt 78-ban Bosznia felé. 
Temérdek vitriol fogy, alkoholismus - vakon be az ördögi sötétben, sárnak, 
víznek, oda vagyok pöcsig, erőltetett menéssel 9-re bent (2 óra alatt). Jó l nézek 
ki. Nem volt érdemes.

Ápr. 3. csüt.[örtök]
előadás, 4. péntek is.

Apr. 5. szombat
l.[ásd] noteszom 21., ápr. 6. 22. old., ápr. 7. 24. old. ápr. 8. kedd 1. 24. old.6 

Apr. 9. szerda
gyakorlat, látva Tuzson a puskát, megkér, hogy holnap jelentsek. lA 5-kor 
Jurenákkal [?] megindulok a szép meleg időben. Erősen megyünk, meg se állunk, 
Jurenák [?] standján marad, nincs senki, pontban Vi 7-kor érek helyemre. 
Tarisznyám nincs. Jó  későn hallik a korponai határban 2 dupplázás és 1 lövés: 
összesen 5, nálunk semmi. Lemondok; olykor egy árny suhanik el - tán „az a” 
karvaly, egy fekete rigót is megtámad. M int szobor, várok. Jurenák [?] tol [el] 
egyet, látok l[-et], de messze elmegy, többször hallok korrogni. Hideg az est, 
magasan húznak, noha csak kéklábúak vannak itt. Jön egy, elmegy, megfordul, 
felém egyenesen, durr - korrog tovább, alul is lőnek Laczi és Tanka egyet-egyet, 
de csak Laczi fogja el (3-dik neki). Még egyszer tán hallok. 7 óra elmúlik, bagoly 
[?] felül, megbotlok, elrepül, de utána[lövök] vakon. Semmi. Lefutok lA 8-kor, 
csend, összejövünk: Laczi egy császárt is lőtt. A zsidónál ivás, szépen, csillagok 
alatt haza, a steingrubeni csárdánál egy görény, V2 11 otthon.

Apr. 10. csüt.[örtök]
Jelentés Tuzsonnak, nyugszom, mert a sarkam fel van törve, hideg idő van; majd 
holnap!
Tanka lő egyet!

Apr. 11. péntek
Jóskával 1 órakor, előttünk Vadas megy le Iblyére. Vonat. Traccs, csend. 
Izzadtan fel, hajtunk, semmi, egy húrosra lövök 10 [-es söréttel], de viszi. Fent 
is puffogatás. V2 5-kor tanyán vagyunk: ott Laczi és Löw heverész. Fát hordunk, 
pipa, jön Barrdis, leállunk, Jóska lefekszik, de se baglyot, se szalonkát nem is 
látok. Lent a nyíresben tolnak [el] egypárat, meg messzebb is néhány lövés. 
A zsidónál tej és pálinka, félig részegen ketten botorgunk haza Vi 11-re a sötét
ben. Jó  volt azért.

Ápr. 12, 13
1. 26. 27. old. [a noteszban].

Ápr. 14.
borús, de meleg idő. Nyugszom, [ifjúsági] kör, levélírás, végre lövök egy 
patkányra.

Ápr. 15. kedd
Pauernél absentia [hiányzás], eső esik, fegyverkiosztás, én Volfinauhoz; 16, 17 
szüntelen eső, mely az idővel együtt felkelti bennem ama szokatlan érzelmeket, 
melyek tavaly ilyenkor már készek voltak explodálni [robbanni]. Hányszor gon
dolok reá és dúdolok. Almomban egy szarvast lövök.

18. péntek
Löw kimegy a nagy sárban, este 5 dunszt7 - rongyos selmeci mind - dene
vérekre. Öcsémtől levél.
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19. szombat
elkészül első térképem, festek is, mennek ki gömblövészetre, sár van, de az idő 
derült és hajt valami ki. V2 2 után indulok, sokan jönnek, már hallom a lövéseket
- be a telt lövöldébe. Pompás mulatság ez: leírása! lA 6-ig ott lődörgök, és 
nézem, hallom a hatalmas lövéseket. De. gömblövés volt. Göndör, Mocsáry jól 
lő, Volfinau, Despot is szerez [ti. pontot], - kint ágyúzás, Csiby el, Danielisz 
szeget lő, megcsapják egymás után, hordó sör. Óvadékot fizetem, aztán Schalát, 
Kovács, Volfinau és én sietve, rogyásig izzadtan, kisietünk. Felállók pont 7-kor. 
Gyönyörűn jön egy, de magasan. Lövök - semmi, korrog, még hallok 2-[ő]t. 
Volfinau sebez, nincs meg. Vi 8 lefuvás, hold süt, haza Vi 10-re.

Apr. 20. vas.[ámap]
magam ki. Zorbánnal fel, sok gyerek, 12 lövés is - tőlem 7 a réczére, 4-kor 
lövöm, F[ickóval]8 és 8-as[söréttel], békaszedés, remek idő, óh postakert,9 Vi 6 
körül ér ki a - vöcsök.
Zajácz, Suró [?] fel, én a pókhálós tanyában megeszem kenyeremet, iszok és 
lemegyek. lA 7. Egy jön messze, eleresztem, aztán másik — talán hallok 3-[a]t, 
egyre Vi 8-kor lövök, hátam mögül, de fordul és korrog. Pech! Felséges est! 
Magam le a korcsmáig, hol már várnak. Iszunk, Vi 11-re otthon.

21. hétfő
lábam fáj. Beviszem a vöcsököt, köszöni, hinni nem akarja, kérdi - hol? Majd a gyűj
temény számára! Botanikába megyek csak, majd bevásárlók, de a pénz - rohan! 
Igaz! Tegnap este a pipám a reterátba [vécébe esett]!

22. kedd
magam ki, lA 5, gyakorlatról. Szeles, de derűs idő. Fel a tóhoz, semmi, onnan 
árkon-bokron át fel, épp 7-re érek standomra. Gyalázat! Semmi nincs, csak 
a hideg téli szél fú. Ma egy hónapja! Akkor is ily helyzetben voltam. Lesek, 
a hideg miatt tánczolok és tornázok, de hang sincs. Egy lövés se a vidéken: no 
már vége most! Vi 8-ig várok, egymagam vagyok! - aztán gyorsan, könnyedén
- hisz békási10 lyukas czipőimben megyek, lefutok 25 perez alatt a zsidóig, hol 
majd felmelegszek. És! - zárva a sábecz miatt. Gyorsan - 3A 9-re - Kis Iblyén 
vagyok, ott aztán lassan már. Előbb nem volt hold, most kidagad, 
hajón úszik a kolompártól izzított rézvörös golyó és remek narancs
színt áraszt a rendesen fekete, most barnásodó erdőségre. Óh, bátor
ság volt átjönni azon! De nem! Erdész! Békák hevesen kuruttyolnak 
a hideg miatt, Selmecz gázlámpái is égnek már - nincs holdtölte - és lassan elém 
biczeg [a] Kálvária is. Könnyű ruhám most sem meleg, de egykettőre bent 
vagyok Selmeczben, bosszúsan azért, hogy fel sem emeltem puskámat.

23.szerda
Meleg, derűs időben megyek la; Jurenák [?], Benkő és Szorkovszky. Már Benkő 
ideges, czvikker! A tóban semmi, Benkővel fel messze kakuk[k] után, de még az úton 
rálőttem egy rigóra, meg a tó felett is valamire. Átvergődve a dombon, fent céllövés, 
fel aztán tanya, bükkösbe - egy héja, sok waldmeister [szagos müge] - vissza a stan
dokra, felállítom a lovakat. 7 órakor már talpon állva lesek. Jön egy hátul szépen, de 
messze. No? Épp azok felett megy el, már dühös vagyok, végre hallom a puffanást. 
No! Aztán Jurenák 6 lövést tesz, hallom is a varjúordítást, lő egy hamvast és egy 
baglyot, lát kakuk[k]ot és kijön rá a kertnél egy őz. Nem mer rálőni. Lemondok: lA 
8-kor felségesen húz egy, melyet ők már cserszajkónak néztek a marhák - felém húz
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bicegve, durr, még repül pár métert, aztán összedűl és összetört jobb szárnnyal ledűl, 
ropog a levelek közt, aztán levágódik. Besietek, meg-megállok, felkap és csapkodva 
eltűnik. No, pech és pech! Vi 8 után lefújok és lassan hazamegyünk.

24. Szentgyörgy csütörtök
otthon. Ma hajt a csordás nálunk. Otthonról álmodozok. Hej! Itt nem is veszem 
észre a tavaszi parasztünnepet.

25. Otthon; térképmásolás.
26. szombat

Megyek lőni, de a puska eltörött. Ez már pech - először is. 5 óráig nézem, iszom 
az assistens söréből 2 pohárt, aztán megyek Lőrincztanyára magam, hol majd 
Villányinak kürtölök. Csendesen megyek fel, aleémon, mikor egy szoboralak - 
Jurenák ő. Standomra állva keresem kicsit sneffemet, majd kakuk[k]ot és ful
dokolva doboló örvöst hallgatok. Villányi szól messze, felelek, ez zavarba hozza 
Jur[enáko]t, miért kiált. Ez meg engem, mert azt hiszem, mennek már, miért is 
Vi 8-kor már lefutok. Összejőve lassan megyünk haza, ki se lőttem puskám; sem
mit sem láttam.

27. vasárnap
2-kor magam ki. Hideg, erős szél, megizzadok ám! Czipőmben megyek. 
Gondolkodok folyton nanin [édesanyján], Békáson. Szebb az. Itt nincs tavasz, 
bár a vörösfenyő és itt-ott a bükk zöldéi[1]. Sok virág, de madár nincs. Vi 4-kor 
a tónál, semmi, felmegyek a kakuk[k] felé, míg ülök, elhúz felettem az egyik 
héja, míg a másikat feljebb látom a bükkös felett. Puffra megyek - vakmerően 
a bükkösben, hogy hátulról érjek a tanyához. Csak megyek. Ah, ott lehetett 
őzem! Csak rét-rét, fent a sötét erdő, felkanyarodok taplós fához, czipőm szét
dűl, végre felismerem a rétet, melyről a tanyához sietek. Csend. Kicsit ülök, 
megeszem kenyerem és lemegyek. Menyét, folytonos zörgés, lassan ki, a nap 
még süt, tó háborog, játszó lányok, dúdolgatva az iblyei erdőn át Vi 8-ra a sínek
hez érek, mikor is - ah! - meglepően kodákol egy fiatal kakas. No! Már megfo- 
gamzik bennem a gondolat! Hidegben megyek haza. Az egyszer korán. K i se lőttem 
puskám; szalonka nem húzhatott. Ismét egyedül voltam a nagy erdőkben.

28. hétfő
Gyurkával megyek, odébb czéllövészet, geodesia. Tanulom a fák neveit. Zsidó 
lány nem akar kenyeret vágni. Szél fú, de jó meleg van. Kis heverés a tónál, aztán 
befelé, át a bükkösön, czéllövészet, taplós fa, 3 hatalmas taplót hozok hátizsák
ban, majd’ megszakadok. Tanyánál kis tűz, meséli Gyura, hogy arról a szép havas 
Alacsony[-]Tátráról lejön olykor medve. 82-ben Molya [?] lőtt, 99-ben láttak is, 
a forrásnál ivott, nyoma, úgy az idén az a régi császár[madár]szar - siketfajdé 
volt. Nem hiszem. Nem állva el lesre, görnyedve indulunk el. Lábam feltört, ki 
se lőttem puskám, nehéz 2 fejsze is, a lábnak vaczak. 9 órakor a kapunál vagyunk. 
Eddig 21 napot voltam kint - a legtöbbször. Vállam fáj a nehéz taplóktól, 
melyek ama vadorzós fától a ptacsniki bükkösből ide kerültek. Felismerem őket.

29. kedd, 30-án
növénygyűjtés.

Május 1.
Hideg, szeles idő, reggel már fújnak,11 rajzolás, 6 órakor már megyek flóberttel 
leállók a fáczánosban, 2-[ő]t látok kaparni, vadul elfutnak, szoborként Vi 8-ig 
állok a kunyhó mellett, melytől egy tyúk szalad el. 3 kakas szól, 2 itt, egyik foly
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tón jár is, másik hurrogva kiált, a harmadik messze fent van, de szépen szól. Ezek 
fel sem gal[l]yaznak. Hideg, sötét este megyek haza. M íg ma egy éve! Akkor 
boldogabb voltam!

Május 2. péntek
még havazik is, fehér a hegytető, rajz a rogyásig, temérdek búcsús keresztekkel 
a templomba, dalolnak a kocsmákban ájtatosan.12 Jő  az est. 8 órára lassan felbal
lagok az igen régen látott gyepűbe és botomra dűlve elgondolkozok. Épp ily eső 
utáni, sáros volt a nyájas, hangos est. Hold nem volt, felhő vonult felül, mely 
egymás után nyeli el a csillagokat. Akkor is búcsúra akart ő menni Bistricére,13 
csodás hasonlóság, most itt van nagyobb, szebb búcsú. M iért nincs itt? Oh, 
hogyan mentem át! - de itt szelencze sincs! Jaj, a túlsó lámpák mintha 
Miháldra14 emlékeztetnének! Ah, te Bella is! Vajon „ő” gondol-e rám, a fogada
lom? Érzi-e, tudja-e szegény, hogy: ma van az első és így a legiszonyúbb évfor
duló! Jaj, csak a gondolatát tudnám! - de tavaly se tudtam. Lassan elsötétül, 
hideg lesz, de nem mozdulok, nem tudok. Az egész gyepű felsivít hosszában és 
a Békásra emlékeztető tölgy - nehány rajtmaradt levele csikorogva nyikorog 
még az ágon. Sóhajt minden, mint bús szívem. Egy álló óra múlik el így, csak 9-kor 
indulok le - de ilyen bús, még sohse voltam tán. Búcsú, búcsú, gyásznap, évfor
duló, örök titok!

Május 3. szombat
Népes város, sok sátor. Megyek Iblyére, ezer koldus a Kálvárián végig, nincs 
puska, mérgesen nézem a 2 szeglövést. Estefelé haza, kör, lefekszem.

Május 4. vas.[ámap]
Búcsú. 11-kor kelek. Esős idő.

Május 5. hétfő
Héjas pakkol és elmegy. Pompás!

Május 6.
Tuzsonnal ki Drevina [?] felé, [növényeket] szedünk, magyaráz, és egy 
fáczánkakast látunk, örvöst, x/i litert iszok Iblyén, haza. Csúnya idő: hó, eső. 
Bácsi küld fényképet.

7-8-9-10.
Folyton eső; atilla, alkuvás 70 frt-ért.

Május 11. vasárnap
Szigethyékkel ki flóbertezni. Lövök söréttel Iblye felett egy sármányt, odébb 
golyóval másikat, aztán egy barátkát. A  faluban esküvő van: csendes, buta, tót 
menet, de ott a zsidóné is. Üres tó; gábor van elég. Iszunk meg[g]ypálinkát, haz
afelé, szelíd molnár[házi]réczék, egy vörösbögy. Csalódok, mert begyük üres, 
csak csőr, láb. Vi 8 otthon.

12.: otthon. Hej - ma Fagyosszent! írok Bácsinak is: amint te nem feszíted többé 
szűk ágasodat [csúzli] csergő húrosra a lombfosztott Békásban, úgy én se faragok 
többet rozoga lesszéket s nem rendezem be az árnyas bodzabokrot tavasz, nyár 
vadászcsarnokává. Nincs flinta, lady pár, nincs snepf - igaza van a bírónak. Nem 
tanídak: római jog helyett van nekem is vegytan: valériánsavat izzadok tőle, 
növénygyűjtés: préselés: [az ember] ráül a kufferre és nyomja! Nunc venio ad 
pulcher. [Most jön a gyönyörűség.] Jer, lelkem kenyere! Hallgasd csak: adva van 
egy kúp, metszés, forgatás. Rajzok: csak látnád, mily művésziesen fogja ecsetem 
a velenczei Márk teret, melyen az ásítozó taliánt is vízokádó baromnak néznéd!
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- Iblyén búg a gerle; botanica telve pinttyel. írsz lóról: no hát az Selmeczen 
nincs, a tót csak marhát használ. írsz lányról, kívánod őket. Magam is, de nem 
érek rá időt paza[ro]lni. Vastag altestű mind, de van szép! Oh, olvassuk inkább a 
régi Vadászlapokat, mikor még Bajor Laczi lő zergét és Lakatos szalonkát! Csak 
pillézhetnék is otthon s n<e kellene erős 80 nap múlva várni csak a boldog hírt 
hozó békási gácsért. Zala helyett a csurgó, örökös csöpögése tömi el füleimet és 
az Ovár ütése int, hogy ágyba feküdve küldjem baráti ölelésemet

Fiat iustitio, pereat indens! 
[Éljen az igazság és vesszen a világ!]

13. kedd
Hallani, hogy már 2-szer láttak a gedeoni szélben legelni egy őzbakot, hát Jóska 
kivezet 6 órakor. Puskát viszek, persze. Nincs még kint, de dühös vagyok, mert 
sok fahordó jár és ordítozva mássza át éppen a völgyet. Remek idő, szag, kilátás: 
óh, csak otthon volnék! Szomorú Fagyosszent! 8-ig várunk, de - noha egy lélek 
se jár már - nem jön ki.

14. szerda,
dörgés közt, borús időben megyek magam KJinger-tó mellett Rónára, hol 
alszom a szállóban. Tanulok is kicsit, majd a temető, csak úgy érek haza. Náthám 
van, készülök.

15. csüt.[örtök]
Hej, Selmec! Megint az eső esik és hideg van. Szeretném flóbertomat 11-re 
fúratni vagy m i!15

16. péntek
az első cserebogarak, hideg idő, 7 órakor megkezdődik - furcsa! - a denevérek 
húzása, temérdek fordul át a sarkon. Egyre lövök, aztán pipázok, puskát puczo- 
lok, [töltényt] töltök.

17. szomb.[at]
Fodor a szabadkéziről eleresztvén, ábrázoló után esőben kimegyek, sárosán 
Iblyére. Giliczét látok és hallok. 25-en lövünk, Csiby csak délután jön. 12 pat
ronomat kilövöm, de az utolsó kiállásig semmi. Ekkor egyet megcsorbítok, majd 
jobbra messze repülőt szétlövök. Munyéta [üveggömbtalálat]. Meg is csapnak 
czudarul. Délben hazamegyek.

18. Pünkösd
11-re felkelek, szomorú, esős idő, csúnya minden [?], csend, unalmasság. Kis 
kártya után a sok ételt (komolyan) rázom le egy csepergős vöröskúti sétával. 
Növény nélkül persze nem jöhetek vissza, de nincs oly érdeklődés, mint a mada
rak iránt. 8 órakor elhozom az atillát, vele babrálok jó darabig.

19. Pünkösdhétfő
1 óra után Sanyóval ki Lőrincz-tanyára - gáborozni. Flóbert, étel: Laczi, Gyurka 
is megy. Remek idő, zöld erdő, dal, üde pázsit, pompás lég. Az országúiról egy 
golyó bakgáborra, elmegy, a II.-ra lebukik, de felkap és haldoklik. Sanyo bem
egy és bottal veri le. A  tóig izzadunk, kalaplövés, gábor nincs, de a túlsó oldalon 
nagyon sok. Sanyi dunszttal lő egyet, én egynek több lövés után egész farkát 
lelövöm. A hosszú dunsztok nem mennek be.16 Sajnálom, de azért felmegyünk 
a tanyához, hol a többiek fát szedve már hevernek. K int alusznak. 6 órakor elme
gyünk, galambok, lágy gerlehangok, körös-körül a tanyán vadásznak is, csend
ben lehúzódnak a rétre - tán az őzért! Büdösek!

26



Itt [a] pajtánál egy mókust is láttunk a délután. Lemegyünk: a faluban paraszt
banda megy át folyton tánczolnak a legények és lányok. M iért? Csendben balla
gunk haza a remek estben, de lábaim fájnak a töréstől, 9-kor a városban.

20- 21 .

drukkolok hanyagságom miatt, nátha.
22. csüt.[örtök]

nagy vásár,17 ekkor lesem el az egész délutánt a városház sarkán Dimák lányka 
után.18 Odaszalad a büdös az ablakhoz sétám alatt, de hogy mit gondol? Este 
már kíséri - más.

23. Kész a térkép és [a] szabadkézi[rajz]...
24. szomb.[át]

Reggel ki gömbre. Ossze-vissza 12 lövés, utolsó talál. Gép eltörött, hát úgy 
dobálták fel. Kiderült a hideg, esős idő - úgy látszik. Van pakkom is, Pünkösdre 
kaptam kis 4 kilós süteményt, közte 1 kiló kanizsai friss újságot. Sok buta hír 
bennük: panasz, verekedés, csalás.

25. vasám.[ap]
Sanyival csizmásán fel Gedeonra egy remek úton, puskám vállamon, szép 
kilátás, egykor erre tévedtem el, a tárna romjai, lassan be Hegybányába, iszunk 
a korcsmában, átmegyünk a forróságban - madarat se látva - Steffultóra, majd 
be Selmeczbe, hol Sanyi egy pintyőkét nagy dicsőséggel lelő. Suttyomban, 
izzadtan ballagok át az ünnepies utczán. Nem volt érdemes.

26. Semmi.
27. Hej, ma egy éve! Kedd van; kabátot viszek heverészni és tanulni. Fel Gedeonra, 

egy beomlott akna köveire fekszem, és várom a meleg napot. Alszom és olvas
gatok, aztán 6 órakor megindulok körül Rónya felé a magas úton. Remek kilátás 
egy helyen be Hodrus felé: növényt gyűjtve, sűrű, fiatal erdőkön érek Selmecz 
fölé, a sziklás, szép úton a tóig megyek, onnan pedig 8 órára a völgybe 
ereszkedek bátran.

28. szerda.
Vadászlapok.

29. csütörtök
jön Macsek és többen: Űrnap van. Menet; díszmagyar, apáczák, par.[ádés] 
rendőr-lövészek, mozsarazás fent [az Ovárban]. Keresem a pestieket, körüliz
zadva a Kálváriát, de csak este a Hungáriában találkozók Macsekkel, Vi 10-ig 
vele beszélgetek, meg másik 2 pesti [vei].

30. péntek
térkép, szabadkézi kész. Idő szép.

31. szombat
8-kor melegben ki lövészetre. 12 lövést teszek, tehetnék sokat, mert kevesen 
vagyunk. Sajnálom, hogy nincs több patronom, mert biz’ a por is, hüvely is elfo
gyott. Első 3 lövésem a legjobb, mert a legelső és harmadik munyétát hoz, aztán 
hibázok, végre a 10-ik 10-es söréttel lejön. Délre otthon vagyok.

Június 1. vasárnap
otthon vagyok, tanulni nem tudok. Hatalmas meleg. „Kincstári Krisztus” 
bányász processio. Szép, érdekes.19

2. hétfő
Bacsót [köri] elnöknek választjuk; lopom [?] a botanikát.
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3. kedd
lA 1-kor 20-an a Szitnyára. Szélaknai tavaknál várjuk meg Tuzsont, vele fel, 
gyűjtés, mondja: hogy Barthos urat jobban érdekli a szajkótoll, tejivás, vén erdős 
család, Körmöcz látható, lefelé, 8-ra otthon. Rovnyán majális van. Kapok leve
let; Mussa[?]t.

4. szerda
megijedek, hogy aranyom elveszett, de nem. Gyakorlat; pénz kapok. Öcsém 
szerint pusztul, ronda a Békás, fáczán nem szól, fiabaglyokat elvitték.

5. 6. elmegy, azt se tudom, hogyan?
7-én, szombaton

19 lövésre lövök 4 gömböt. Kis séta Hodrus felé.
8-án alszom 11-ig, de végre a nagy óvári ágyúzás felkelt. Iparcsarnokot megnyitják, 

megnézem.20 Esik az eső. Hej, ma 2 éve, 1 éve!
Hopp! Csüt[örtök] este megnézem a valétabált (szép lányok, csy-ek), szombaton 
pedig 7iayA,a-t [Paulát] fogom meg. Operatio nem sikerül. Ispánok vannak itt, 
egyik táncolt a bálon is; nagygyakorlat. 6 oldalas levelet írok haza; távoli rokon: 
Gyula, erdész. Sok mindent összeírok; hajjaj!

9. hétfő
az egyszer fel tudok Vi 5-kor kelni. Csoda!

10. kedd
úgy alszom, majd’ elkések és álmodok: hej, ma egy éve! Beh más is volt!
Életem egyik fordulójának ünnepét ülöm. Dolgozok éppen, jövőmért vesződök. 
Erős munka vár rám, erősebb, mint eddig. És én félek tőle és óh! órám 
elérkezik a boldog perczhez: elketyegi: Vi 11! Ah! - most ne háborgassatok! Add 
meg Isten, hogy még egyszer átérezzem annak az emlékezetes nagy napnak óriás 
örömét! A  munka megszakadt: 12 év után nyugodni tért, hogy pár hónap múlva 
újra kezdődjék. Ám elmúlt. És e perczben haliám az örök-szót: elég, megérett!
- e perczben hagytam oda bíróim termét, hogy rohanva rohanjak várva váró 
puskámhoz. E  boldogság! - óh, ez boldogság volt! Még most is - hej pedig egy 
év múlt el azóta! - most is felpirul arczom, megráz lelkem igátlan ereje és sze
meimbe ül a múlt dicsőségének minden tüze, fényárja! Egy új életet, egy szabad 
nagy hazát üdvözöltem akkor s megtörlém homlokomat a győzelem zászlajával: 
most pedig! - ah, repül az idő, a gaz mutató átsiklik egyhangú kotyogással a ha
talmas évfordulói számon és képzeletem felgyűlt halmaza köré villámként dör- 
mög a sivárság prófétája: ábrázoljuk ...
Kérdem, csoda-e, ha ellenállhatatlanul vonz magához újra a hajdan ezer bűbája 
és agyam nem tanulni, hanem annak a csodás időnek aranytárában vágy örökké 
fürdeni. Ah! M iért vagyok oly távol hazámtól, hogy elzarándokolhatnék ama 
árva, a puszta közepén álló meggyfához, melynek néma környékén csak lelkem 
látja a hangtalanul csapongó fekete fecskéket?

[1902. júl. 1.]
nem tanulok, csak jácizok. Haris szól este, odalopódzok, be érte, felrepül, lövök 
14-es söréttel, hasra vágódik, orrom előtt és a fűben elveszik, mi lett belőle? 
Maurer lőtt 2 nyestet.

2, 3, 4 stb.
folytonos tanulás Jóskával - most Ábrázoló! Eljön 7-kor, lustálkodva, drukkolva, 
ő sem tudva semmit, vegetálunk, krétázunk, káromkodunk. Elszánom magam,
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mert biztos a bukás. Sebaj! Az utálat! Ám milyen vakáczióm lesz. Ennél kínosabb 
időre nemigen emlékszem.

3-án
meghal Zsembery [Kornél Gyula], 5-én, szombaton este 8-kor temetjük.21 
Erdészek, fáklyák, klopacska, bús menet, banda, tanárok, díszőrök. Jenő másnap, 
vasárnap már reggel bejön, vele [töltöm] az egész napot. Sör, bor, köré fagylalt. 
Elkísérem messze és eprészek.

8. kedd
iszonyú drukk. 4-diknek ér rám a sor, addig összehúgyozom magam, Vili 
Antóny bukott; ülnök: Tuzson.22 No, kopott ruhámban kimegyek. Első példa:

- Tudtam, hogy metszést kapok, múltkor is ilyen volt. Éppen az 
J — 1 analóg gúlával. Iszonyú dologgal megfejtem. Jó . Jön a másik: J~K 

n keresem a metszést. Nem tudom, csak találgatom, aztán yp/
_ i__ körök segedelmével nagy nehezen megcsinálom. Alul kijön: ^ v

(  ilyen marha alak. Törölje le! - szól és letörlöm. Jaj, oda
s "n vagyok - de sikerült. Hála az Égnek! Se 5 frt,23 se drukk! Nem hiába
V __ J  voltam a templomban és este fent a sikátorban. Hazamegyek. Kaptam
ugyan 47 frt-ot, de megy. Sapkavevés volt, atillára 10, blouzra stb.
Nyánya24 Topliczába ment. Bent 9 frt 50,-t fizettem, kevesellették, dehát nincs 
több. Reggelit nem adnak - úgymond -, dehát küldött eddig azt is. Puska rozs
dás, Géza bá’ kéri, mert - éljen - újra fog vadászni.

12. szombat
du. fent a sikátornál lövök golyóval egy szép bakgábort s fiát tussal leverem egy 
rózsabokorban, hol a felbökött cserebogarat is megtalálom.

13. vas.[ámap] Unalmasan magolok.
14. hétfő

Vizsga.25 3-diknak megyek ki 3A 10 körül. A spiritus! Sokat vezetni, beszélni. 
Aztán: terpentin; colophonium [fenyőgyanta], tudom ezt is. Jó. Cseresznyés
rétest eszek. Nézek szobát is, de nem kapni, majd októberben. Délután a siká
torban egy fiatal gábort lövök és pár sebesítés után nagy utat teszek a Vöröskúti- 
tótól jobbra eső berekben. Coccothraustes [meggyvágó] van, de lőni nem lehet. 
Este haza, hol a legutolsó vacsorát eszem, cser[esznyés]rétes és eper! Dühös 
vagyok, hogy a disznó népség, mely becsapott, és én 8-ikán jöttem, még a rend
szeres félhónapot sem adja meg, vagyis a 15-ki napot is [kifizetteti]. Ám nem 
szólok, de ha tartanának is tovább diákot, vissza nem jönnék. Hja, büszke va
gyok! - 15-én este szép lövésre egy diófáról csekegő gábort lövök sikátorban, 
támasztva. Ebéd 5 kr, brinza este. Boté [?] fizet. 16-án Daubner (17 kr) este 
a Jó  csepp” [?]-ben 27 [kr]. 17-én Daubner pörkölt 21 kr. Késői kelések.

1903. máj. 13. szerda
du. egyedül ki flób.[ertt]el. Remek idő. Lőhetnék egy karvalyt, ha kész volnék. 
Hozsanna!
[Kis]Iblyénél az úton észlelek egy új fajt (legalábbis] nem tudtuk) Selmecen: 
Dendr.[ocopus] leuconotust [fehérhátú fakopáncs]. Tisztán látni. Itt is fészkel 
bizonyára. Örülök néki. Nyomban reá reppenik a bokorban - valami kis színte
len poszáta. Érdeklődök most nagyon az ilyen tücsök után is, ezért veszem csak 
észre és (Brehm szerint: jó megfigyelőhöz képest) feltűnik rögtön fehéres farka.
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Ezt nem ismerem. Utánamegyek és szerencsésen lelövöm. Nem ismerem. 
Gezecsőr, de nem zöld. Farkán fehér folt. Elteszem. Wollnhofer nem ismeri 
hirtelen (Zajácz ráismer), felüti Neumannt, hát ott áll. Musc.[icapa] parva. 
A hímjét ösm.[erem], de a <3 -t nem. Kissé narancsos begy csak. Chernel szerint 
most vonul át. Eléggé ritka és nehezen tűnik fel. Ú j faj. Örülök néki.
A tónál szárnyazok egy cJ Laniust, mely a vízbe esik. Ott úszik, és a bokorban 
elvész. Megkerülöm a tavat, látok ugráló halat (pisztráng ?), karvalyt, és kószálok 
az erdőkön át, míg újra egy szép <J collarist lövök (praep.). Átmegyek a falu felső 
oldalára, az erdőben az út mellett nyíltan, ostobán egy fészek benne feketeség! 
Kirepül a [Turdus] merula 4 zöldes tojás: egyet elviszek. Át kasul a gyer
tyánosokon; kék kágyillót [meztelen csigát] viszek kettőt. Gerle búg. Felvágok 
örvösöm felé is, de leereszkedve hazabaktatok, 

máj. 15.
Löw[v]el Iblyén L. coll. var. dumetorumokat szeretnék. Fészkel ott Upapa [is].

16. szomb.[at]
Zajacz és Pali Lőrincre mennek. Lőnek sibilatort örvöst, mókust, tolnak ölyvet, 
kányát. 4-[e]n Szitnyára megyünk.

17. vas.[ámap]
A kertben - lebzselésem után - egy víg, öreg 9 verebet lövök. Hasa kopott. 
Hernyót evett-e? Egy kis 6 mm zöld hernyócska volt benne. A többi mag és hul
ladék. Fején egy sáv feltűnő. Kifejlett példány. A Szitnya csúcsán volt egyetlen 
cserebogár. (Az erdei veréb az odúk elfoglalásával káros most.)

20. szerda
Magam ki flób.[ertt]el Tóp.[atak]ra. Egy ölyvet lőhetnék, itt fészkel Moha 
szerint. Az első 2 haris Iblye rétjein. A tónál egy tót suhanc hajtóval pár gábort 
kertölök [kerítek be] és végre egy 6  -t lövök. Hosszú mászkálás után a tóba 
lövök kupán golyóval egy szép <J coll.-t, de hogy dumet.[orum]-ok-e nem tudom 
(fehér a tükör). A vízből hozom ki. Más nincs. A fitiszek már hallgatnak; har
mathullásra a haris is elhallgat, mely a dübörgő vasúttól nem fél. A zsidónál kis 
bort iszok; egy hatosom ott marad. (Kedves falu.) Látom a plébános sírját.

22. p.[éntek]
de. Tirts-forrásnál. Ragadozó jegenyefenyőn fészkelő serinusok (2 pár), 2 húrost 
nézek el, mert őket a zöld nyárból nem ismerem. Óh, ha néktek való volnék! Hát 
ez az a föld, hová utánatok oly sokszor szállt képzeletem?

23. sz.[ombat]
újra geod.fézia] gyakorlat. Elég szép. Sikátorban fekszek, egy gábor fészkel az út 
szélén. Csinálja csak [a] fészkét, 

máj. 27. szerda
Becslési gyakorlat van, de elviszem flóbertomat is. Úton a sok menő miatt nem 
haszn.[álom]; eldugom, iszonyú meleg. A gyakorlat végén 2 új ösztöndíjas 2 hor
dó sört viksol [üt csapra], én is iszom 7 pohárral és kis vajat eszek. Félig berúg
va megyek most fel - harisozni. Ez a célom. Pedig itt áll előttem egy új tábla: 
„Kíméljük a madarakat és fészkeiket” (enyhe, udvarias kifejezés!).26 Egy gilice 
szól a geodésiatorony alatti fenyvesben, meg 2 kakas is hupog. Isteni szép alkony 
előtti idő! Sokáig a gili alatt vagyok, de a csúcson ül, nem látom. Mikor 
észreveszem, elmegy. Most részegen leülök, hogy megvárjam Valami oldalt 
hozzám csap: nagyobb! Ijedten néz rám egy rigó. Rögtön rálövök. Odaragad
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mozdulatlanul. Lerázom, elteszem. Remek, kövér d T.furdus] musicus 
(kipraep.). A haris is szól. Vakmerően le. Melléje ülök és hallgat. (Jó hallás!) 
Megunva levágok, hát egy bokorból elég gyorsan kicsap, nagyobb, és csak akkor 
látom, mikor túl a vágásban eltűnik. Futok, zörgök, nincs. Átvágva az iblyei útra, 
azon haza. Több gábor van itt, de csak egyre lövök, mely elmegy, még egy c? 
gubbaszt a tanya mellett. Holtan jön le. Haza. 

máj. 29. péntek
Ebéd után Ervinnel szobában ülünk. Hát az ablakhoz jön egy szemtelen, vén 
kanveréb. Jön a madámé27 czukorjára. No, ennek kampec. Frankó [?] a flóbert! 
Ervin átnyújtja, röhögünk, egy golyót gyorsan bedugok és célba [veszem]. 
Kupájának tetejét elviszi. Veréb. N yílik az ablak, jajgatva futnak ki a nanyák, 
korholnak, sírnak, ez nem veréb! Behozzák, ordítanak. Én iszonyún röhögök.

30. szombat
Valétabál. „O ” is. Éjfélig nézem. Dühösen haza.

31. vas.[ámap]
Pünkösd. Dörögj[?] Méreg.
[Utólag beírva.] 19. Dunántúli főjegyzőnek választanak (Kaán, Metzli, Lábos, 
Tripammer utóda.)28 

Június
[1.] Du. fl[óbertt]-al magam ki Iblye felé. Tán lesz haris? Egy fürj remek dala 
mellett a buja mezőn át a vasúti vágásig, hol a tüskén egy buta cí gábor ül. 
Lelövöm. Drenyova felé ballagok haza, hol egy rózsabokron egy gáborpár ül. 
Elmennek egy gyertyánra, hol nem találom (lőni nemigen merek). Megnézem 
a bokrot és a fészket megtalálom. (2 hideg tojás van benne; miért nem volt rajta 
a 9, tán elhagyta, vagy a <? figyelmeztette?) Innen veszem észre a szép mel- 
lényes <J -t a fa csúcsán. Szép lövést teszek rá. Csak hallom, hogy az ágakon 
kopog valami, hát szárnyazva leesik és fut a gábor. Leütöm. Mindkettő begyében 
bogár. Eső esik; leülök: a víz kihajt az erdőből egy nyulat. Majd’ 10 percig moz
dulatlanul néz. Eszemben a múlt és a jövendő vakátió jelenetei állnak elő. 
Boldogan nézem; szinte felejtem, hogy itt e rongy helyen vagyok, hanem 
v[ala]mi dunántúli csepőtés szélén. A haris szól, de a vizes fű miatt hagyom. 
Az iblyei úton semmi nincs. Egy csicseri rí csak.

2. kedd
Csomagot (2 könyvet Csigorkánytól[?] is) kapok hazulról. A délutánt csak 
ellustálkodom.

3. sz.[erda]
6-ig otthon, aztán felfutok Rónára a majálisra. Vihar tör ki. Vi 11-ig ott kotyolunk 
és nézzük a remek éjszakát, melyet sokszor egész Szitnyával együtt [Szent] 
Antalon tűiig megvilágít a szakadatlan pislogó, czakkos villám.
Nem hozott semmit e nap, pedig vártam tőle valamit. Rászántam volna bizony 
fejemet még arra is, hogy fogadásom ellenére egy csárdást járjak el vele; ha őt Z. 
le nem foglalta volna. így nyugodtan távoztam.
Hiába, Selmec csak Selmec marad! Vágyok, epedek otthonom után már, hol 
isteni lesz - kinyugodni magam az erdők elhagyottságában. Remete leszek ott, 
a mező és erdő vadján kívül semmi más nem izgat, egyért élek csak és kerülni 
fogok minden lányt, ha meg is tetszik. Peches vagyok ebben; már most másod
szor járok így, de ki tudja, nincs-e helyesen ez így? Az ilyen bánatos, óhajtott
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szerelem még sokáig kínozni fog még engemet, kész betegség, nem más. Ah!, 
csak maradhattam volna az, aki voltam! A régi kor szépsége, egyszerűsége, 
remetesége legszebb időm. Reám már elveszett a modern, tánczos, mulatós 
ifjúság minden „gyönyörűsége” Még most kellene sietnem, hisz’ ifjú vagyok, 
hogy megkóstoljam én is a minden ember élvezetét, hisz remek valami ez a tánc, 
csak elnézem - de nem sietek ... Saját magamon bosszulva meg magamat, lassan 
el fogja tán majd lelkemet a gyengéd epedés helyett a gyűlölet, mely aztán kiöl 
mindent belőle, hogy csupán a szent szenvedélynek adja át a helyet. Bárcsak így 
lenne mihamarább!

8. A sikátori gáborfészek még üres.
9. Gyakorlat után estig Szécsi-forrásnál vagyok - tanulva. 7 előtt már az E-betű- 

ben29 kijön egy vörös, erős őzbak, és ott legel végig. Csak nézem és óh! — 
Kovácsiban érzem magam, vagy hol is? (- tegnap traccsoltunk a vasfejűkről!) 
Később hupog egy császár is, a víz pedig egész fekete a milliónyi herczig, 
futkározó békaporontytól. O lyv és egy karvaly a magasban. Boldogan megyek 
haza, haris, fúrj és csikorgó foglyok édes zenéje mellett! - de gondolatom 
Zalában van ám, hol nékem neveli a patkós kakas néhány kövér csibéjét majd. 
Csak testem van itt, lelkem az én még szebb hazám erdején kószál. De czudar 
ilyenkor már itt lenni, a Briszti, a jogászok stb. már oszlanak. Szép a nyár is, 
hiába, de azért alig várom a - hamvas szilva érését, a piros barackot 
Előadások gyérülnek, sok bolond gyakorlattal bolondítanak.

1 0 .szerda
Érettségi évford.[uló]. Oh, Uram, add vissza azt az időt. Visszaszállok egész 
erőmmel abba a bolondosán csábító, gyönyörű múltba, melynek legszebb idejét 
nyitotta meg egykor e nap. Most eső esik, hideg van, kussolok a botanicában - 
akkor, ma 2 éve, meggyfám alatt üdvözlém Driádomat - elővettem puskám 111 
napra, szerelmem égett - várva az alkonyt (most semmi nincs, le se nézek). Pláne 
most tudnám csak felhasználni azt a hosszú szép időt, óh jaj volna a dűlőknek! 
De nem lehet; elkeseredve vegetálok csak minden édes mozzanat nélkül. Fog-e 
még lelkemben lakni az a boldogság, mely ma 2 éve duzzasztotta ...? Diákéletem 
dicsőséges napja volt az, vágyaim mindensége, boldogságom Oh, hogy már 
elmúlt? Mintha tegnap lett volna csak ..., még a zalai bor mámora ül bennem. 
Pedig! a düh keserűsége ez Nincs sok várnivalóm a jövőtől, a jelen vadul 
nyomorult, csak az a múlt szép, mikor Oh, sütött a nap, poros mező útján bal
lagva éretten néztem a bólingató gabonatengert, elfekhettem a virágos postai 
réten, hazamehettem jó ebédre édes Anyám örömteli házába ... Most harangoz
nak ... Hej, másként hallgattam akkor azt az öreg kanizsai harangot... Azt se tudom 
már, milyen a hangja?
Úgy vágyódnék már haza! Boldog az, ki mehet már (Bácsi is), de hol az idő, 
mikor az erdész is indulhat. Augusztus szent kalendájakor! Bár már itt volna!
- Egy vekker ketyegése a mai évforduló ridegségét eléggé jellemzi No meg 

 ̂ a rajztábla!
11. Űrnap

Kedves Bácsi! Gratulálok. - M ikor 80 hónapon át odajártunk a fellegvárba, nem 
féltünk a jövőtől, a főiskolától. Hitünk 2/3 részben meghiúsult. Már most 
tudjuk, h.[ogy] az érettségi csak egy híd 2 olyan föld között, melyek egyike 
hasonló a másikhoz - kökényerdő az egyik, csipkebokros a másik -, felvérezi
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mindegyik [az embert]. És e híd változtat: a praemat.[urus]-t nagy reménységgel 
eresztik tanárai a jövő tengerére, pedig hej! - igen sokszor kiugrik annak is 
kezéből a biztos cél felé törő kormányrúd! Csak a kurucosan állhatatos, önerejű 
ész győz [...] Nem ismerem a jogász-pályát, de a közbeszéd léhának mondja, 
s magam is hiszem, ha a már ide is eljutó pesti, üresfejű, unalmas jogászokat 
nézem. Lehet, hogy nem így van, pláne a vidéken, de a modern technikai kor az 
ősi jurátus világ haldokló maradékjának nézi már e pályát. Lehet, hallottam, 
hogy ott is nehéz az élet, a vizsga, így hát nagy akadály hátrahagyását látom 
a Bácsi minapi vizsgázásában is. Néked 2 esztendő rendben van, nem hallgattál 
hiába, üresen. Indexed megnyugtathat és ez a fő! Ezért gratulálok.
Téged nem nézlek jogásznak (inkább Óvárra30 leveleznék!). Te műkedvelő vagy 
csak, vagy ügyes politicus, ki a kevésdolgú pályának summás szüneteit gazda 
ésszel ki tudod használni.
Néked most van szabadszezon, nékem máskor - úgy fele értelemben. Hallom 
a hírt folyton, hogy ki-ki megy haza. Csoda-e, ha 2 év előtti időt kívánom? 
Olvasom az egykori napokat. Sütött a nap, kék volt az ég, virágzott a rét, dalolt 
a madár... Látom a jelent is. Messze a dongójárta réttől, a dalos madártól, a hella- 
sias égtől egy kis kalibában bámulom, mint locsog körülem az utálatos eső. Az ilyen 
egyedüllét - komisz, s az ilyen nyár nyomorúságos. Úgy él benne az ember, mint 
az állat: mozog kicsit, aztán nyughelyére száll és döglik. Szeretném tudni, hogy 
a szabadság hírvivő galambját lelőtték-e valahol, vagy oly messziről jön, hogy 
csak hetek múltán éri el mozgóterem határát.
Üdvözöllek az anyaföldön. Vigadj, élj! A város unalmát váltsad fel a szabad pusz
ta szent ajándékával: a csendes egyedüllét tisztaságával, boldogságával! Falun 
vagy. Nem. Mezőn vagy. Mezőn és erdőn. Felejtsd el, h.[ogy] jogász voltál 
valamikor.
Szeretnék én is jogász lenni. Milyen egy pörös? Könyvek, melyek még engem 
földhöz vághatnak.
Szeretném Madarászt, ennek híján Kohautot.31
Végén: Még egyszer grat.[ulál] és üdv.fözöl] zalai tanyádon, hol ugyan most 
őzbak híján csupán ragadozót hozhatsz a vérpadra, de máris elhallgathatod a hol
das esték küszöbén az itt-ott felcsengő fogolycsib.[éket], pittyp.falattyogást], 
s haris késelést, mert azok nemsokára tarisznyádra festenek istenien szép 
bokrétát!

Csókollak: Barthos
Jún. 18.

Folyton geod.[ézia]gyak.[orlat]. Kisiblyén egy csapat Loxiát látok. Oh, ha pus
kám van! Sok rajz, dolog és az idő rohan. Esős, csúnya idő. M ilikét nagyon 
ritkán látom. Iszonyúan epedek már szünet, szabadság után, pedig aggaszt, hogy
- mint szegény jó Nyanyám írja - beteges.

Jún. 19. péntek
Geod.[ézia] után magam a Szécsi-forráshoz. Remek hely ez! Strobus 
[simafenyő], silvesteris [erdeifenyő], excelsa [lucfenyő], lombfák vegyest, fent 
a szép E  betű, a tó. Még süt a nap, heverve olvasok, aztán csendesen evezőrudat 
kerítve egy talpra állok, melyen jó darabig csónakázok a vízen. Remek a békák 
hangzavara ..., különféle. A szúnyogzúgás majd Szt. Jánost, majd kovácsi éji 
leseit juttatja eszembe. Kifáradok, 8 óra lesz, lábvizet veszek, fent 2 őz, nézem,
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remek est, békák erősen, feketerigós, majd - ti-titi-titi-ti. Felhangzik a sötét, dús 
berekben egy bonbau. Ahá! - teljes a kép! Felvidéki tavasz, mintha a szellő 
szántna ott a ligetbe, a játszásában sziszegve. Hallgatom, sípolok, hallgat, aztán 
újrakezdi, megint sípolok, csendben marad ... Most nincs szerelem - nékem sem 
szabad. (Ervin holnap megy, különben sem tisztítaná a helyzetet, restellek elibük 
kerülni.) Csendesen, vadászgond és -reménységgel, izzadva ballagok ki a sötét 
gyertyános bükkösből. Az E  betűt elnyeli a homály, a békát se hallom, a császár 
is alszik, csak a 2 őz bámul a bércről messze be a fénytenger felé (városba), 
hova egykedvűen ér be most egy kopott, remete erdei lény és eszik. Ah!

20. szombat
(Ervin szó nélkül elmegy, M ili hidegen fogadja elkösz[ön].) No, megálljatok!
A kertben tanulnék Egy Pieris [káposztalepke-]hernyót nézek (ha az?), mint 
mászik fel lábaival a finom szálon. (Czérnán homokzsák.) Ügyes tornász, szája és 
csimpasz-lábai dolgoznak. Felére csipkézi a levelet, agyontiprom. Az ő léte e fához 
volt kötve, neki ez a világ, nékem e rongyos Selmec. Flegma Musc.[icapa] gris. Ü l, 
felvág s máris szájában a bogár. M i egy bogár élete? Csigák másznak, friss gomba. 
Este vihar, 10-ig a körben muszáj lenni, majd a gáz is elalszik. Úgy botorkálunk 
haza a rémes, villámos éjben. Most az erdőn lenni!

26. péntek
Tanulva, csak elnézem örömmel a kertben a sokféle cinke (P. major, ater, palustris, eset
leg coerul.feus], Aegith[alus] caud.[atus], Sylvia atricap.filla], Musc.[icapa] gris. [óla]) 
szorgalmas munkáját. Ez már tisztogatás; dehogy tudnám most lekavicsozni a sze
gény czinegét! Változunk. Jancsi beküld 5 lotyót. Isteni. Épp jókor. Öröm.

30. Névnap
Folytonos, erős tanulás - lóhalálában. A kertben egész szérűt jártam már; most 
is ülök az árnyban. Egykor 4 gilit lőttem, és óh csodás! - kukurozás felettem, 
felnézek, egy gili kuriczál a fán nekem. A szomszédból szökött. Elnézem sokáig, 
nagyon sokáig így már szép; ah gödrös vidék!

Július
1. Tenyésztéstan (ülnök Bence)32 3-iknak: elegyítés előnyei, szabályai, hátrányai, 
cseres, botfa, nyesőerdő, tisztítóvágás. Dühös vagyok, mert fáradok.
Levél: portverő kopóhecc - Bácsi daxlit lőtt a vágásban. Rosseb-ette adó! 
Tegnapelőtt volt Péter-Pál. Valamikor ő öntötte csurdig diákboldogságunk 
poharát; mentünk a békásba, Mágocsra Az idén a szoba sarkában féldöglöt
ten aludtam át.
Tegnap volt jún. 30., a szülét.[és]napom. Mindegyiket szépen, becsülettel 
megültem, a 20-kat büdössé tették a könnygerhes [?] scorpiói Ne légy 
szerelmes! Ajánlom, noha bagoly mondja

6. hétfő
Becslés.33 Fekete kimegy, assist.[ens] adja Mayer-Hastfeld és Klausner 
mag.[asság]mérő, aztán - óh! - a törzselemzést. Nehezen megy. Bejön az öreg 
és: évgyűrűk, pereszlenek (2,3,2 a felelet). Dühös vagyok a pech miatt.
Erősen tanulok. Vekker ugyan 4-kor nem költ, de nappal folyton dolgozok, csak
8-9[-én]sétálok. Ő t nem látom: egy nyájas találkozás csak.

Júl. 10.
3-iknak - 6 órai felkelés után, esős időben - Szentistvány és Zwarik előtt - Geo- 
desia.34
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1. theodo.[lit]hoz vezet, ott az a látócső forgás- és irányító tengelyének 
merőlegessége.

2. Reich.[enbach] táv. [olság]mérő levezetése, ha lejtős helyen a rúd függőlegesen áll.
3. libella készítése, alakjai, fúrása.
Látszik, hogy komolyan tanult - jegyzi meg és - jeles, (nem állattanból!)
10-kor már otthon. Bánt a ronda eső. Tegnap M ilim  buzerált fel. Nyanya 
Ciliiben van. Bácsi arat. Virtslizek, minap tojásozni akartam (2 drb 7 kr!). 
Gyümölcs: Vi l[iter] cseresznye = 5 vas. Az utczán eszünk. Múltkor Szt. János- 
kenyeres tészta! Halló!

Jut. 11. szomb.[at]
Hárman Tópatakra. Lövök több gáborra, végre a tó szélén egy juv. 9-t dunsttal 
holtra lövök. Megtalálom. Heverünk, szívjuk végre a szabad léget, fiirj is 
[pity]palattyol már, hej!, lent aratás, írják, bár országos eső mindenütt. O ly 
szokatlanul éhesek vagyunk, hogy a tanyára nem [megyünk], hanem nosza esős 
időben traccsolva haza. Bácsi ezalatt lápi vadászatokat tart (lő vízityúkot, 
czankót, récét).

Júl. 12. vas.[ámap]
A város az acad.[émiá]val együtt Vihnyén nyári mulatságot rendez.35 Séta ked
véért s mivel még a híres Vihnyét nem láttam, ebéd után egyenruhában Váryval 
gyalog ki. lA 4-kor odaérünk. Röhögünk sokat, hisz’ ez nem fürdő. Poros, zajos, 
tót út, unalmas képű gyerekek - egy ártézi kút. Leülünk a parkban, majd a czi- 
gány zajára az evőhelyhez, hol sokan vannak. Feketehajú, jóképű asszonyok, sok 
férfi és sok zsidó. Elnézem őket és sörözünk (Kraus, Palkó, Vasas), este enni 
lemegyünk Kachelmannhoz - csibéért. Nincs elég pénzem, úgy kell kunyerálni. 
Ro[s]sz ez nagyon, dehát nem számítottam rá. Strienta [?] folyton fizet - liter 
borokat iszunk, azután fel a tánc felé, újra ivás, majd részegen a megvett tűzoltó 
szerkocsira ülünk. Váry rókázik, többi alszik, én is tele vagyok. Peszerényen felül 
leesik sapkám, leugrok a robogó kocsiról és felfordulok létrának az út közepén. 
Meg se érzem, sőt józan leszek. Röhögnek azután is sokat, hogy nem fáj-e 
valamim? 2 órakor otthon. Gyalog, nem tudom.
Egy kanizsai zsidó asszony is van. Ince Pista nem. Asszonynak való fürdő - gye
re [k] kert.
Lassan belekapok Középít. [éstan] II.-be, és jól szorítva, 17.-n, pénteken Sobó és 
Dr. Tuzson elé állok, hol 3 kérdést elégségesre [tudok].36 Ekkor hallom háziak
tól a Dimák-ék csúf beszédjét rólam és az öreg Langaner halálát.
Az indulás közéig; folyton gondot ad, hogy felmenjek-e visitelni? (Vasárnap!?)

18. Levél Bácsinak: Kágyillót [meztelen csigát] etettem mindig friss gombával, hogy 
oldják fel nyálukkal. Egyet agyontiportam. Ajaj, de megijedtem, kétszer elcsúsz
tam szegényen. Két nap alatt a nap végzett vele: pora se maradt. Osszezsugo- 
rodok és brevis leszek. Öreg. Tarfejű flóbertom - minden múlandó - sírgöd
réhez támolygok. Halálos kórja már az avéttság. Dicsősége van: csak 11 fácánt 
említek. Megette a harmat, hó, eső! Utolsó diákvakátióm elmarad a többi 
mögött, ha vele kell töltenem. Tegnap írom a Matr.[iculát - a vadászeredmények 
törzskönyvét]. Csekegés a kertből; harcias gábort üt át golyóm. Beírom rögtön 
ezt is: 856.! Millenniumot kell ülnöm újeszt.[endő]re! Dicsérem a fürjet: hogy 
lőttem az elsőt. Szeretem, mint Bársony Csicsa. Passziós vadász nem is érezhet 
másként!
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A felsőbb mezei gárda még üres - Crex koma nélkül. Muszáj. Kemenesalja, 
Bakony, Balaton koszorúzza hazádat; nem csoda, ha szép. És különös! Újraéled 
ott Phoenix-madár, amit máshol rég elsírtak, az kicsiben, sejtetve az egykorit, 
feléled a Te öledben.
Igen! Szerencsés vadász! Megkóstolod a lápi vadászat ízét - ha csak kanálhe
gyről is! És te csak bámulod a zavart s nem hiszed, hogy a feltámadt halott 
napokig kéjeleg csak veled. Aztán befut a nap, égbe emeli a gyöngyös vizet, 
mely rétjeidet feküdte át! A múlandóság végképfp] győzött már a múlt dicső
ségén!
Nem addig hordja kutyád az első tucat foglyot. Megreszketek az élvezettől, 
pedig csak olvasni fogom! Még forgatom a papírt, de quittek leszünk nem addig, 
ha csak annyiban is, hogy te foglyot, fürjet tízesével fűzöl slinglire[aggatékra], én 
meg néhanapján lövök egy napbarnított verebet, hogy elmondhassam: kinyal
tam az élvezet serlegét!

Barthos
19. vas.[ámap]

Délben egyedül atillában felmegyek.37
27. hétfő

Talajtan.38 A phosphorit! Sohse hallottam. Nulla. Sőt. Majd’ elkerget, én vesze- 
kedek és frázisozok. Nagy nehezen elküld. Elégséges. Hová való? Kanizsai. És 
a phosforitot nem tudja! Jaj, kérem.
2 óra alatt izzadva pakkolok. Egy facér 1 koronáért leviszi a hátán. 49 kiló! 
Mennék éjjel magam, de Aurél tartozik 3 koronával, álmos is vagyok a fürdés 
után, hát délben kelek fel egy vers gyártása után. Du. naplopás, Auréltól 3-[a]n 
(Fehr, Nagyváthy) indulunk 2-kor. Jó  gyorsan a rossz és poros úton lesétálunk. 
Én csak kardomat viszem. Czélora: tudja Isten.

28. Párkánytól vonaton Pestre, itt a Patához [?]. Alszom, vacsora. Kurvák. Jóllakom 
a zajjal. Pech! nem tudom Demcsikék czímét, másnap sorba járom Nádor utca 
házait, de nincs! Lacikonyhában eszem. Dühösen haza. Fáradok. Este circus. 
Másnap múzeum, patronvevés (Huzella 4 frt), Madarász könyvének keresése, 
fogok venni, Duna-part.

Aug. 1.
reggel elbúcsúzok. Kerepesi-temetőből megyek Nagethoz, nem adja részletre. 
Lézengve érek Kun S. antiquariushoz, kirakatában dr. Mad.jarász] ára 12 frt. 
Majd’ elesek. Most a végén akadok rá? Betámolygok.
Nekem az a könyv kell!
Kérem!
Részletre. Nem lehet. Oh, pénz! M ajd’ fejemet veszem. Adok 2 frt-ot és meg
egyezünk, hogy még 8 frt küldése mellett decz. 1-ig a könyvet megküldi. 
Kelenföldön ülök fel és nézegetve szállók haza, minden ismerős, rövidnek 
tetszik az idő. Balaton. M ár egy falusi banda vadászik. Hjaj, nékem kedvem 
sincs. Nem lesz semmi; csak a hatos.[ági] engedély a fő! Megkapom-é? Itt 
a vadászhajnal.
Gyalog haza. Bezörgetek.
Hétfőn jön a kuffer s benne rongyos flóbertom.

Barthos
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MADÁRTANI MEGFIGYELÉSEK

Barthos Gyula - miként azt számtalan helyen kifejtette - elsősorban madarásznak tartotta 

magát A madárvilággal kapcsolatos megfigyelései középiskolás éveire nyúlnak vissza, s szám
talan esetben hivatkozik is az akkori feljegyzéseire. Később, Selmecre kerülve mindezt folytatta, 
s tulajdonképpen élete végéig gyűjtötte a madarakkal kapcsolatos adatokat. Ezek' részben 

beépültek -  miként Selmec esetében láttuk - a naplójába, helyenként a lőjegyzékek tartal

mazzák az ilyen irányú megfigyeléseket, de vezetett kim ondottan madártani naplót is. 
(A tanulmányaiban, illetve kisebb cikkekben, híradásokban megjelent adataira itt csak utalunk.) 

Egy ilyen, feltehetően a terepen vezetett naplótöredék igo4 végéről maradt fenn:

1904. december 24. és 25.
N.Kanizsa, Békástó 

Dec. 24.:
11 drb Anser fabalis [vetési lúd] Szt. János felett. Az úton sok C[orvus] frug[ile- 
gus] [vetési varjú], Pica [pica] [szarka], Emberiza [citrinella?] [citromsármány?]. 
Kisebb madarak csapatjai: bizonyára Fringillák [pintyek], Canna[bin]ák 
[zsezsék].
Békásban Pyrrhula [pyrrhula] [süvöltő] 8-10,
Turdus viscivorus [léprigó] (szelíden)
Picus viridis [zöld küllő] 1-2 drb 
Dendrocopos [harkály] - || - 
Garrrulus gland[arius] szajkó
Coccothraustes [coccothraustes] [meggyvágó] 1 csapat
3 órakor már C. fug.-k húznak a sintéri dclőre.

25. Békásban Accipiter nisus [karvaly]
1 Buteo buteo [ölyv]
Réczés gát befagyva.
Országút mentén sok varjú a fákon már elülve, meg kint a földeken is. 
Homályban némán behúznak a szálerdőbe.
Itt-ott húros [rigó].
Nemes vad: semmi. xh  5-kor a Békás felett 1 csapat Corvus (colaeus-[csóka-] 
hangok) - (avagy Col[aeus] csapat) húz át - valóságos felhő. Soha ilyen csapatot 
nem láttam. Volt cirka 300 m hosszú.

Ilyen alak:
Glauc[idium] noctuum [kuvik].

37



Ugyanilyen, noteszlapra rögzített megfigyelés maradt fenn abból az időből, amikor már 
többnyire puska nélkül járta a vidéket.

1953. IV. 10. du. *4 3 - V i  6 
Móriczhely 
Búbos vöcsök pár 2 
Tringa [cankóféle] 10 
Tőkés réce 3
Böjti réce 11
[Réce] Csapat 200 
Bíbic 2
Szürke gém 7
Rétihéja barna 1 
Seregély 5
Mot[acilla] alba 
(Barázdabillegető) 1 
Szürke varjú 3

gyenge!

A szerző legfigyelemreméltóbb madártani naplója 1905-ből maradt fenn. Iharosberényben, 
a gyakornoki beosztásban elegendő ideje és kedve volt ahhoz, hogy rögzítse a madarakkal kap
csolatos megfigyeléseit. Ahogyan telt az idő\ a feljegyzések nem minden napra, hanem 2-3-ra, 
esetleg egy hétre vonatkoztak, de amikor a következőkben a naplóból teljes terjedelemben 
közlünk egy átlagos napot, láthatjuk, hogy Barthos tényleg minden madarat feljegyzett, 
megfelelő módon értékelt, sőt esetleg mások megfigyeléseit is beépítette.

Március 21.
Met.: + 6,5 C °, délben 9 °C  
Derült, gyenge szél, kevés eső.

Accentor [Prunella] moduláris [erdei szürkebegy]:
néhány a nagyvári irtásterületen heverő ágrakások között. E  rejtett életű madár 
idáig ismeretlen volt előttem; azt hiszem: Kanizsa határában nem is igen jöhet 
elő, mivel nem emlékszem vissza, hogy valaki madarász pajtásaim közül egyszer 
is lőtte volna.

Coccothraustes [coccothraustes] [meggyvágó]: 
a nagyvári szálerdő magas fáin több darab.

Pyrrhula pyrrhula (eur.?) [süvöltő]:
3-4 drb Nagyvárban Betula [nyír]-rügyet csipdes.

Turdus pilaris [fenyőrigó]:
jókora csapat száll meg Margitban.

Stumus vulgáris [seregély]:
fészkelőhelyeiket már elfoglalták Nagyvár szálerdejében. Hangicsálásuk 
betölti az erdőt. Énekük variatiói megleptek: egész tisztán visszaadták az 
Emb[eriza] cal[andra] [sordély], Scolfopax] rust[icola] [erdei szalonka] korro- 
gása, a Garrulus [glandaris] [szajkó] hangja mellett az Oriolus [oriolus] [ sár
garigó] csengő „huncut a bíró!”-ját, csakhogy halkabban. Óriási magasban 
tanyáznak.
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Columba oenas [kék galamb]:
Nagyvárban fent a légben gyönyörűen csókolódzik. [Columba] polumbus [örvös 
galamb] gallyat hord fészkéhez (erdőőr megfigyelése).

Corvus [corone] com ix typ. [dolmányos varjú]:
circa 30-40 drb óriási lármával kering a „soros” felett. Észak felé húzódó csa
pat lehet.

Passer montanus [mezei veréb]:
csapatban. Szinte érthetetlen e még fel nem oszlott csapatnak együttmaradása. 
Nagyvár körül kóborolnak.

Emberiza citrinella [citromsármány]: 
párosán.

Emberiza calandra [sordély]:
Feltűnő kevés van. Alig látni!

Scolopax rustícola [erdei szalonka]:
20-áig 60 drb esett, a csurgói uradalomban 40 drb. Nagyon szegény saisonunk 
van! A ma tartott szentpéteri vadászaton 7 Scolopaxot lőttek földesurunk 
vendégei.
Nagyvárban a „soros” felett 4 drb húzott. Az első némán húzott el mellettem s 
rögtön leereszkedett. A második korrogva N y felé tartott, s ugyanazon úton jött 
vissza. Kettő egyszerre kelt fel a „soros”-ból.
A faiskola mellett az erdőőr szintén 4 drb-ot észlelt. Gólyakúton a rét felett 2 
húzott, Sukoródon szintén csak 1 drb. A nagyvári szálerdő felé húzott 3. F[első]- 
Sz[en]t-Pálban észlelve 3 drb. Búrja, Vadaskert üres.

A továbbiakban megpróbálunk madárfajok, -csoportok alapján néhány részt ideírni az 
1905. évre vonatkozó madártani naplóból. Itt jegyezzük azonban meg, hogy Barthos ebbe 
a naplóba is írt levélfogalmazványokat, -másolatokat, sőt itt-ott a személyes helyzetére vonat
kozó, általános gondolatokat is.

S akkor folytassuk az ERDEI szalonkával!

(fetar. 28.)
Nemhiába élt bennem a remény! A csúnya, érdektelen február mégis meghozta 
az első szálláscsinálókat. Vadaskertben nem láttam szalonkát; mint a telephonje
lentések tudatják: Gólyakúton 1 és Sukoródon szintén 1 szalonka húzott ma 
este! Alacsonyan], némán húztak. Idő langyos. Ilyenformán tétele lesz az avige- 
ographiának, hogy hazánkban a legelső szalonka rendszerint a Dráva menti 
lapályos erdőkben jelentkezik.

(márc. 12.)
Scolopax rustícola [erdei szalonka]:

ma délután tartjuk az első haj tóvadászatot (44 hajtóval) Gólyakúton. Kilenc 
kisebb hajtást rendezünk; felverünk 6 szalonkát (néhányat többször is!), melyek
ből aggatóra kerül 5 darab.
Soványak és aránylag kicsinyek; az egyik tollazatának színét illetőleg elüt a töb
bitől... Világosabb; evezőjének legszélsőbb tolla pedig nem csíkos, hanem a gerinc 
mentén végig fehér. (Gyenge albinismus.) Este - az erős szél ellenére is - elég 
jó húzás folyik le erdeinkben. Nagyvárban 1, F[első]-Sz[en]t-Pálban 1, Iklóban
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3, Sukoródon 5-6-8 szalonka húz. Megjegyzem, hogy a megfigyelést néhány 
standra állított „szakértő” napszámos is elősegíti.

(márc. 15.)
Jó  húzás van. [...]
A fehértói les érdekes volt. A húzás idejéig, s jó darabig még azontúl is oly erős 
lármát csaptak körülöttem a felgallyazó s időnkint odább repülő fácánkakasok, 
az ijedve tovasurranó fekete rigók, a magasban folyton hápogó vadrécék, a vágás
ban böfögő őzbakok meg egy szerelmi riadóját fúvó macskabagoly, hogy a tavasz
alkony lengő „barna árnya” keresztül sem vehette volna útját elfoglalt 
pagonyunkban.
Teljes esthomályban húzott 1 - pisszegve. Még később - már elhagyva helyemet
- egy pár csapott át a lénián - nesztelenül, időnkint hallható, gyenge pissze
géssel.

(márc. 17.)
Délután hajtást tartunk (37 hajtó). Búrjában felverünk 6-ot, lövünk 5-öt. Fehér
tóban s a dencsi melléken nem verünk fel. Lőnek a vendégek még 4 fácánkakast, 
meg 2 szajkót. Iklóban 3 megfigyelő lát 10, Sukoródon 3, Nagyvárban 5, Szt. 
Pálban 2 szalonkát húzáson. Szt. Péteren is bizonyára húzott. A húzás mai 
mivolta normális.

(márc. 18.)
70 hajtóval vadászunk. Iklóban 18 hajtást rendezünk, melyekben felverünk 11, 
lövünk 9 sneffet. Elszórtan jönnek elő. Este itt csupán 1 drb húzott, Sukoródon
7, melyből 2 lelövetett. Nagyvárban 3, Gólyakúton 1, Szt. Pálban 2, Vadas
kertben 1 húzott. A pákási és berényi polgárvágásokban nem észlelünk szalon
kát. Búrjában 3 drb húz át - egy csomóban.

(márc. 22.)
A tegnapi eredményes húzásra [lásd a kiemelten idézett március 21-i naplójegy
zetet!] ma 68 hajtóval hajtást rendezünk Nagyvárban. Felvertünk 15 drb-ot, 
melyből aggatóra került 14.
Sukoródon 1 húzott, a soros körül a faiskola felett láttam 1 párt és halottam 2-őt. 
Iklóban 4-en észleltek 6-ot. Gólyakúton, Vadaskertben nem volt húzás.
Érdekes: Inkey bárónak, az öreg szalonkavadásznak véleménye a szalonkák évről 
évre tapasztalható fogyását illetőleg. Tagadja, hogy a szalonka kevesebb volna 
ma, mint volt a hajdani „jó idők”-ben; internationalis védelemre, a nőstényeket 
pusztító haj tóvadászatok beszüntetésére nincs szükség. Az idén pl. rossz saisone 
van csak azért, mivel a szalonkák más útirányt választottak felvonulásukhoz. 
Természetesen jó saisonunk nem lehet, ha a szalonkák zöme elkerüli vidékünket.

(márc. 24.)
Rendkívül gyenge húzás. Sukoródon, Gólyakúton nem látnak szalonkát, csupán 
Iklóban 1, Nagyvárban 2 drb-ot. A dencsi erdészet területén: vakmalomnál 1, 
F[első]-Sz[en]t-Pálban 2 drb húzott.
Tegnap kiserdőből is 2 szalonka húzását jelentették. Ma kimentem. M ire a tojató
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és a revier fácánai elhallgattak, Vi 7-kor csakugyan éles pisszegéssel megjelent 
a Kiserdő felett a 2 szalonka. A fácános állítása szerint egy harmadik is húzott. 
Ha az idő továbbra is ilyen marad, remélni lehet, hogy párszor még látni fogjuk 
szalonkáinkat. Bizonyos, hogy a revierben motoszkáló fácánok részéről egész 
nap elkerülhetetlen zavartatásnak vannak kitéve.

Anas crecca [csörgő réce]:
szalonkales alatt váratlanul ajtócsikorgáshoz hasonló krekkegés üti meg 
füleimet. Hirtelen erős süvítés támad felettem, s a világosnak maradt égbolt ívén 
néhány crecca tovanyilalló alakját fedezem fel. Ugyanezen úton később jön egy 
másik csapat. A fácános szintén észlel néhányat. Lövésemre derékszög alatt égre 
tör valamennyi, s mint kialvó csillagok, eltűnnek az éj sötétjében.
Valami nagyszerű e jelenség! - vágyat érez a föld embere e villámröptű récével 
tartani, vonzva a titkos távol varázsától!

(ápr. 2-3.)
2-án senki sem figyeli meg húzásukat. 3-án Nagyvárban a faiskolai tagok felett 
észlelek 2 drb-ot; egyik 7 ó lO’-kor, t[e]h[át] elég későn húz - korrogva, pisz- 
szegve. Az erdőőrök a megkezdett erdei munkák miatt nem érnek rá standra 
állni.

(ápr. 4-5.)
4-én Sukoródon húz 2, Nagyvárban egymást űzve látok 3-at. Lövéshez nem 
tudok jutni. Az ország minden részéből gyenge saisont jelentenek. Eddig zsák
mányunk: 173 - nem sokkal fog már gyarapodni.

(ápr. 11-12.)
Már napok óta csak 1-2-őt észlelünk (Sukoród, Nagyvár, Ikló, Vörösdomb, 
Medvés). A legtöbb pagonyban már nincs húzás. Bimbós, leveles erdőnk már 
nem való neki!

(ápr. 13-14.)
13-án Csírajárásból egy drb-ot az erdőőrök felvernek. Húz 2 drb Vadaskertben, 
de már némán a zöldbe öltözött erdő felett! 14-én nincs húzás. Sukoródon 
13-án látok egyet.

(ápr. 18-19.)
19-én váratlanul 1 drb Ikló egyik léniájának közvetlen közeléből felkel. 
Ugyanekkor este Sukoródon pisszegve húz 1 drb.

(nov. 12-22.)
Szokadanul sok van. A 15-18-a közti napokban tartott vadászatok alatt 35-40 
drb kerül aggatóra Különösen sokat vertünk fel Sukoródban s Medvésben, 
hol 14 drb lövetett.

(dec. közepe)
18-án 3 drb lövetett Medvésben; ugyanakkor még 3 elmenekült. (25-én 1 drb 
ugyanott.)
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A szalonkák után a RIGÓFÉLÉKKEL kapcsolatos feljegyzéseit idézzük, mert a gyakornoki 
évének egyik nagy felfedezése éppen ezekhez kapcsolódik -  kimondottan felfigyelt a rigókra.

(jan. 13.)
E  nap a fenyőrigók (Turdus pilaris) napja volt! Soha vidékünkön ennyi pilarist 
még nem észleltem egyszerre...
[...] a reggeli-órákban beléptem az Alsó-erdőbe. Kigyérült makkos-erdő ez, 
melynek fatömegét inkább Betula [nyír] és Alnus [éger] alkotja, no meg tüskés 
cserje, mely itt-ott az átvonuló szalonkának is kedvelt helyet nyújt. Juniperus 
[boróka] sehol benne, Berberis-[sóskaborbolya] bokor kevés, Crataegus 
[galagonya] több ... Turdus viscivorus [léprigó] elszórtan az egész Alsó-erdőn 
látható; a fenyőrigók kóborlásának idején bízvást számíthatunk ezeknek néhány 
csapatjára is. [...]
Egyik erdősünk a fenyőrigót „fenyőhúros”-nak nevezi, evvel akarja megkülön
böztetni fajrokonától, a „húros”-tól (T. viscivorus).
Csacsogást hallva, a hang irányába mentem. Csakhamar szállingózni kezdtek 
a „fenyvesek” innen is, onnan is. E  perctől kezdve egy jó óráig mindenütt pilari- 
sok kavarogtak az erdő felett; csacsogásuk mindig új és új csapatok közeledését 
jelentette. Apró sörét hiányában 6-ossal voltam kénytelen a ritka vámot kivenni 
vendégeinkből; lőttem 6 T. pilarist és 2 T. visc[ivorus]-t.
Az északról lekóborló madarak ilyen csoportos megjelenése igen szép jelenet 
a téli mezben levő erdők bensejében... Az egyszerű hang eszembe juttatja a Fel
vidék borókásai felett örvénylő csicsalákat, melyeket mindig érdekkel követ 
a madarász.
A  lőtt példányok gyomrában Berberis [sóskaborbolya] és Sorbus [berkenye] 
bogyóit találtam. Méreteiket felvettem.

(jan. 18.)
Turdus pilaris:

annyi van az Alsó-erdőn, főleg ennek az „iharosi községerdő” nevet viselő 
részében, amennyit én még sehol sem láttam. Seregesen lepik el a Crataegus-t 
és fogyasztják termését. Megriasztva a Betulákat lepik el. Reggeltől du. 3 óráig 
folyton látok pilarist, kisebb-nagyobb foltban. Sajnos, oly kevés a patronom, 
hogy csupán 5 drb-ot lőhetek, ezeket is játszva, útközben. M ikor patronaim 
egy híján elfogynak, oly közeire bevárnak az alacsony galagonya-„fákon” , hogy 
izgatottságomban kutyámat heccelem fel, mely a folytonos csacsogásra ugatni 
kezd és tovaűzi az éhes „fenyveseket” Könnyen lőhettem volna IV2 , vagy 2 
tucatot.
Ugyanekkor meséli a búrjai erdős, hogy egyszer itt egy lövésre 15 drb-ot lőtt 
úgy, hogy egy nagy csapat a halastói patak jegén ütött lékhez tódult - „vizet 
inni!” Estére is az Alsó-erdő nyíresein maradnak. O tt hagyom őket az ezüst
fehér nyírfák csokraiban, hol fázósan összekuporodva várják a jobb napok 
eljövetelét. [...] Dél körül a fenyőrigók között néhány kisebb alakú rigót 
veszek észre (5-6 drb). Lövésemre 2 leesik; abban a hiszemben vagyok, hogy 
szintén T. pilarisok. M ikor azonban hozzájuk lépek, az első tekintetre felis
merem bennük az oly régóta keresett Turdus iliacus-okat [szőlőrigó]! Édes 
a meglepetés.
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(jan. 19.)
Este Gólyakút rezulái felett folyton és folyton pilarisok vonulnak át. Rendes 
beszállási helyüket, Szilos szélét keresik fel. Többet látok 1000-nél. Igazán 
érdekesség ez a tömeges megjelenés most vidékünkön; ha divatoznék, ered
ményes fogásokat is lehetne eszközölni. Hátha még borókásaink volnának!

(febr. 7-9.)
Turdus merula [fekete rigó]:

Ez az a madár, melynek elszaporodását bátran elvárhatnék. Aránylag kevés van; 
különösen a faluban alig látni. Szereti az Alsó-erdő galagonyacsalitjait. Azt 
hiszem: itt is a pásztorok szedik össze tojásaikat, fiókáikat. Tudja Isten, miért, de 
nem nagyon sympaticus madár; ha nem tévedek: gyászos színe s talán lármás 
viselkedése nem tetszik a népnek.

(febr. 23.)
Turdus pilaris és viscivorus:

kis csapatban járja a kastélykert felengedett, nyálkás felületű rétjeit. Érdekes. 
Amint a tavasz, avagy az esős télutó enyhesége megtöri a csak csákánnyal meg
bontható talaj fagyát, rigóink többé-kevésbé felhagyva egyforma téli 
táplálékukkal; a bogyókkal, csakhamar - a föld előbújó pondrói után kutatva - 
megkezdik hasznos működésüket.

(máj. 27.)
Turdus viscivorus:

már most bebizonyított, hogy a T. visc. határunkban fészkel. Ma ugyanis 
Nagyvárban egy röpképes, teljesen felnőtt, fiatal példány lövetett. Úgy 
Nagyvárban, mint Sukoródban, nemkülönben a Fehér-tó körül évenkint rendes 
fészkelő madarunknak tekinthetjük.
Chernel írja, hogy a Kis-Kárpátokban május végén szokott reptetni... Nálunk 
is, sőt még előbb. Ilyen körülmények között nálunk kétszer is költ. 
Hasznossága mellett bizonyít, hogy e felbontott példányban csimaszokat 
találtam.
Nemcsak Ihar[os]berény határában azonban, hanem pl. N.-Knizsa vidékén is 
fészkelő madarunk, amint ezt már 2-3 év előtt állítottam. Augus[z]tus első heté
ben ugyanis egész fészekaljat láttam fáról fára repülni úgy a Felső-erdőn, mint 
a kiskanizsai nyíresen.

(júl. közepe)
Turdus viscivorus:

10-én és a következő napokon feltűnő nagy számban, mondhatnám, csapatban 
látogatták a cseri szálerdő alatt elterülő rétek mentén levő új tarlókat. Repképes 
fiatalok lehettek; nem is hittem volna, hogy ily szép számban költsön nálunk 
a hűs domb- és hegyvidéki erdők e kedves madara!

(aug. 31.)
Fiatal példányt lőttem a berényi kertekben. Egyedül volt. Közeire bevárt. 
Gyomrában egy húsos szilva volt. Hát gyümölccsel is él?
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(szept. 29-30.)
(Léprigók)

Előkerültek immár a rezulákból. Csírajárás legelőterületén víg csörgés között 
járnak fáról fára. Egy lövöttnek gyomrában hernyót találtam, pedig Loranthus- 
ra [sárgafagyöngy] számítottam.
30-án a kertekben is láttam egyet, nagy gesztenyefán.
Ezentúl már említenem sem kell majd erdeinknek e kedves madarát, mely régi, 
bűvös álmok kapcsán juttatja eszembe a gyerekkor legszebb éveit, s egyben a leg
szebb évszakot, melyet symbolisál.

A rigókon kívül jelentősnek tartotta a GÉBICSEKKEL kapcsolatos megfigyeléseit, új ered
ményeit is.

(jan-2.)
A kertek alatt egy Lanius excubitor [nagy őrgébics] köti le figyelmemet. Egy
magában üldögél egy sövénykerítés mellett, széltől védett helyen. Széttépett 
Parus caeruleus-t [kék cinege] találok itt; a kis zsivány elfogyasztotta, csupán 
farkát és lábait hagyta meg! Most nyugtáztam először kártékonyságáról 
közvetlen észlelésemet.
[...]
Szerencsére két belopási kísérlet után kezeimbe kerül a kis rabló. (A nagy 
hidegtől csakhamar beesnek szemei.)

(máj. 19.)
Lanius senator [vörösfejű gébics]:

hazánk dunántúli és mátraalji részén jön elszórtan elő. Ritka madár, létezéséről 
csak éppen azok tudnak, akik az ornithológiával kissé behatóbban is foglalkoz
nak. Nagyszerű volt igazán! Kiküldetésemből egykedvűen ballagva hazafelé a berényi 
szőlőhegyen át, véletlenül éppen e madárról álmodoztam, mellyel eddig a sors 
össze nem hozott.
A szőlőhegy közepén egyszerre észreveszek egy magányos gébicset. Öreg körte
fa kinyúló, száraz faágán ül és lefelé sandít a földre. Lelőttem. Kíváncsian és 
furcsa érzésektől elfogottan mentem be hozzá és előkerestem a magas fűben. 
Egy pillantás! - és hinni sem akartam, hogy igaz, mit látok!
Öreg <J példány; őt, mint vidékünkön ez ideig legelső és bizonyító példányt - 
gyomortartalmát is érintetlenül hagyva - felküldtem az Orn.fithológiai] 
Központnak.
Ez ideig nem láttam; kíváncsi vagyok, hogy összejövök-e még valaha vele?
A  dátum [...] fészkelése mellett bizonyít.

(jül. 30.)
Lanius excubitor [nagy őrgébics] mint vidékünk költő madara.

Régóta keresek már bizonyító példát arra nézve, hogy a Lanius excubitort 
mint állandó madarunkat vezethessem be Kanizsa vidék avifaunájába.
Chernel művének megjelenéséig nem ismertem azon characterisáló jegyeket, 
melyek a nép által egy közös névvel jelölt Lanius excubitor és L. minor [kis 
őrgébics] között fentállnak. Amennyiben elfogadhatom gyermekkori ornitholo-
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gisálásom emlékezetben s írásban megőrzött momentumait, a L . excubitort 
fészkelő madárnak vehetem Kanizsa határában. 1900. júl. 25-én Kutyássy 
betyár jeltelen temetőjénél egy magányos vadkörtefáról 4 fiatal L. excub[itor]t 
(?) lőttem. A „békástói” legelő szélső tölgyein is minden évben voltak 
Laniusok.
30-án a gólyakúti fácános lőtt egy fiatal Lanius excubitort. Úgy mondja: több is 
volt. Feltevésem biztos arra nézve, hogy vidékünkön került ki fészekből.
Időm nem engedte, hogy hosszasabban vizsgáljam, de feltűnőnek találtam rajta: 
az egy szárnytükörfoltozást. Szárnyán ugyanis egy egybefolyó foltot találtam, 
melyhez a typicust jellemző, kisebb fehér tükörfolt nem járult.
Hajlandó vagyok egyszerű színbeli aberrátiónak tudni be e jelenséget, amennyi
ben merész, bár nem absurd idea volna egy ifjú ornithologizálótól az, hogy talán 
az Északon költő L. excubitor kóborló fiatal példányai kerültek hozzánk, amint 
e jelenség más északi madárnál is észlelhető (Astur [héja], A. chrys [szirti sas], 
Totani [cankók]).

Az ÉNEKESMADARAK megfigyelése -  miként Selmecen -  továbbra is a kedvenc témája volt:

(máj. 8-10.)
Pratincola rubicola [Saxicola torquata] [cigánycsaláncsúcs]:

Új madár az általam eddig ismert avifaunában. Egy pár fészkeléshez telepedve 
Szilosban tartózkodik. E  csinos és éppen nem közönséges madarat 7-8 év előtt 
láttam utoljára, mikor még flauberttel barangoltam Kanizsa mezőin. Ősszel, ill. 
nyár végén kukoricában lőttem 1-2 darabot. „Földi kovács” néven ismertük. 
(Ezen a néven hívja a Kanizsa-vidéki nép, bár az a magyar orn[ithológiai] iro
dalom adatai szerint inkább a Sax. oenanthera [hantmadár] vonatkozik.) Rendes 
természetrajzi nevét nem tudhattuk, mivel akkor még - sajnos - magyar madár
tan nem volt. (Csupán Kohaut „Madármeghatározóját” hirdette „A  Természet” 
folyóirat.) Éppen nem lehet csodálni, hogy a Pratincola 2 fajtájáról: a rubetráról 
[rozsdás csaláncsúcs] és rubicoláról [cigánycsaláncsúcs] halvány sejtelmünk sem 
lehetett. Chernel „Magyarország madarai” c. művének megjelenéséig abban a hit
ben voltam, hogy a Prat. rubicola 6  -je a „földi kovács” tájnéven ismert madará
nak hímje, ellenben a Prat. rubetra ugyanannak a 9-e. A  kezeimben megfordult
8-10 példányt még akkor mint „zsákmányt” tekintettem csupán; a gymnasium 
„ornithologusai”-nak szűk körében pedig hiába tervezgettük, hogy a természet- 
rajztanártól egy s más dologra nézve szakszerű magyarázatot kérjünk, e terv 
akkor nem volt kivitelezhető.
Megvallom, hogy a Prat. magyar neve: „csaláncsúcs” nagyon sérti füleimet; jobb 
volna tán a „csipkemadár” név.

(máj. 6.)
Linaria [Chloris] chloris [zöldike]:

Valami furcsa, hogy némely madarunk élete oly titokzatosnak tűnik fel! Nincs 
nap, hogy a legkülönfélébb helyeken meg ne fordulnék. A  madárvilág minden 
jelensége megkapja érzékeimet; kívülem ott jár erdőt-mezőt az erdőőrök gárdá
ja És íme! Madarunk, a L . chloris „közönségesének van feltüntetve (városi 
neve: „grünling”), mégsem láttam egész télen át, sem tavasszal, míg ma végre
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egy nászruhás hím kettegő hangja figyelmessé tesz. Kinézek az „iroda” ablakán, 
s ott látom e régi ismerősömet a vis-a-vis elterülő kertben! Fészkel-e, avagy 
nem? - idáig ismeretlen előttem.

Tavasszal egy éjszaka madárhangj'ait is rögzítette:

(ápr. 28.)
Egy rövid éjszakai les alatt a madárvilágnak kevés jelenségét nyugtázhattam.
Az esti harangszó idő tájában megy át a tavaszalkony az estbe. Sukoród domb
jain kakuk[k] felelget egymásnak, a rezulákban felébrednek az aluco-k [macska- 
bagoly]. Hahotájuk tisztán hallható az éj előtti csendben, melyet 9 óra körül 3 
oldalról „remek” békakoncert tesz változatossá.
Ezer és ezer holdas erdők (őstölgyesek, ősbükkösök) centrumában vagyok, hol 
éppen a rengeteg mélyén katlanozó vadkant várom csendesen. És íme!, a csil
lagfénytől világló égbolt mysticus hónából leszól hozzám az aranysárga zizegő 
nádasok nyílröptű madara ..., majd meg a nectárhegyek alján palattyoló vándor 
mezei tyúk Vadruca és pitypala [t] ty! Ez utóbbinak vavákolását úgy a magas
ból, mint lent a zabbal bévetett makkvetésen hallom. Most van java vonulás
ban... Időnkint denevér vág hozzám.
Kevéssel 10 óra előtt megjön a „vasfejű” ... A felső erdőszélen ülő erdőőr golyó
val eltolja, mire levág felém, de látni a sötétség miatt absurdum. Csak fúvását 
hallom.
Luscinia [megarhynchos - fülemüle] egész éjjel itt-ott dalol. Valami megragadó 
s lélekemelő, midőn éjjeli 12 óra körül a csillagos ég felől egy solo Lullula 
[Alauda arborea] [erdei pacsirta] gyönyörű, méla trillázását hallom... Mintha 
vonulóban volna ez [az] istenhangú madár!
(A léniákon caprimulgus [lappantyú]!)

Barthos az állatok, ezen belül a madarak viselkedésének egyik legalaposabb megfigyelője 
volt. A KÜLÖNLEGES ESETEKET nemcsak mint különlegességeket, hanem az állatvilág 
megértésének, megfejtésének egyik lehetséges módját is értékelte, s mindig kereste az egyedi 
esetek mögött az általánost is. Leírásai ugyanakkor élvezetesek, akár azonnal beküldhette 
volna azokat a kor ismert folyóirataihoz. Olvassuk csak!

(szept. 26-27.)
Chelidonaria [Delichon] urbica [molnárfecske]:

27-én estefelé (Vi 6-kor), vihar előtti időben furcsa észleletet végzek e madárról. 
Főerdészem társaságában erdőbecslésről jövök kocsin az Alsóerdőn keresztül 
hazafelé. Jelzett időben egyszerre 3 fecske (az alak után rögtön Chelid.-ra 
ismerve) csap át kocsink felett, s lej[j]ebb esve magas röptéből, leszáll az erdő fái 
közé. Jó l látom, amint egyik odaül egy magas tölgy kinyúló ágára (!?) 
Természetes, hogy vándorokkal van ez esetben dolgunk; a jelenség maga azon
ban kissé annyira fantasticusnak tetszik, hogy vele szemben bárkit megszállhat 
a skepsis. Pedig nem tévedtem. Tisztán láttam a jelenséget. Kocsink elrobogván, 
továbbra titokzatos maradt előttem minden.
K int az erdőn, fán még nem észleltem fecskét, erdőszélen, augusztus körül 
kukoricacímeren ülve, többször. A  mai eset eléggé foglalkoztat.
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(szept. 28.)
A tegnapi, már jelzett esetnek immár folytatása is van. Ma, ugyancsak estefelé, 
a leszálló alkony mysticus világításánál a vadaskerti legelő nyugati szélén, jó 
záródású, öreg bükk-cser-tölgy-gesztenyeerdőben váratlanul erős suhogás 
támad felettem. Egy csapat Chelidonaria jött, szédítő gyorsasággal és cikázva 
csaptak le légi útjuk magasságából az erdő lombozatának szintjébe és valahol 
a sűrűben megszálltak. Egy példányt jól láttam, mint elvált a circa 30-40 drb-ból 
álló csapatból és egész alacsonyan, lassított repüléssel a vadaskerti, 40 év körüli, 
sűrű tagba ereszkedett megszállás végett.
A tegnapi és mai tapasztalat megerősít abban a feltételezésemben, hogy miként 
az őszi vándorlásnál több madárfajnál észlelhető, a fecske is rendes tartózkodási, 
illetőleg megszállási helyétől lényegesen elütő helyeken is pihenőt tart, ilyen
formán éjjeli megszállásra felkeresi a vándorútjába eső erdőket is, melyek 
sűrűjében megpihen. (Hasonlóan a Scolopax [szalonka], Gallinago [sárszalonka] 
kukoricásokban is megszáll.)
Bármily hihetetlennek lássék is ezen tünemény, egy állandóan erdőn járó ter
mészetbarát kétszeres megfigyelése elegendő lehet arra, hogy a támadt kétkedési 
érzelmeket megnyugtassa.
Napszakában kóborló, avagy gyülekező Chelidonariákat már nem látni, az utol
só karavánok érintik még most vidékünket.

(nov. 8.)
Hirundo rustica [füsti fecske]:

1 drb-ot látok legnagyobb meglepetésemre a gazdasági épületek körül. Lassú 
evezéssel forog egyik pajta körül s be is száll.
Tekintve a múltkori havas, igen hideg időt [október 2 5-2 6-án jelentősebb mennyi
ségű hó esett] és a már bejött őszies klímát, érdekes adatot szolgáltat ezen meg
figyelés a fecskék megkéséséhez.

(szept. 1-8.)
Turtur [Streptopelia] turtur [vadgerle] házigalambok között.

Ma reggel váradanul udvarunkban egy gerlét találtam, mely közeledtemre a barom
fiak és galambok csoportjából reppent fel. Az udvar közepén egy gyümölcsfa 
alacsonyan álló ágára ült és sokáig ott pihent. Noha kocsik és zajongó emberek 
jártak körülötte, cseppnyi félelmet sem mutatott.
Először valami rabságból elszabadult Turtur [Streptopelia] risorius [risoria]-nak 
[házi kacagógerle] gondoltam, s csak mikor közelről jól megnéztem, vettem 
észre, hogy tényleg Turtur turtur.
Szemes hulladékot szedett.
Hogy mi hozta ide? Valószínűleg fiatal példány.
[A vadgerlék] csoportban láthatók a nagy urad[almi] tarlókon. 6-án Lakócon, 
hol tanulmányúton voltam, egy egész fiatalt lőttem.

(szept. 9-13.)
Columba domestica [házigalamb] vadgalambcsapatban.

A fazekasdencsi pusztához tartozó Ágazás-puszta (ih.-berényi uradalom) nagy 
kiterjedésű tarlóin 11-12 [-e] körül százasával láttam Columba oenast [kék
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galamb]. Esténkint a tarlók közt elterülő remízek körül 3-400 darabot is láttam, 
köztük egy hófehér Col. domesticát is, mely a nagy csapattal együtt keringett 
a puszta körül, majd a pusztát körülvevő öreg cser szálerdőbe szállt éj pihenőre.
O is, vad társaival együtt, fára ült.
Két nap egymás után látható volt e ritka jelenség, azóta elkerültem onnan.

(okt. 5.)
Columba palumbus [örvös galamb]:

Nagy csapatokban Alsóerdőn. Az erdőőr szerint makkra járnak. Az örvös galamb 
képes egy nagy csermakkot egészben lenyelni. Valamelyik télen oly sok Col. 
palumb. (és Anas boschas [platyrhynchos] [tőkés réce]) járt az Alsóerdőn elszórt 
makkra, hogy fel-felrepülésük - az erdőőr szavai szerint - távoli dörgéshez 
hasonlított. Ugyanakkor lőtt egyet, mely magasról mausetot [dögre] esvén le, 
szétrepedt beggyel maradt a földön. E  példány begye 12 drb frissen szedett mak
kot tartalmazott.
Bizonyára nem áttelelő, hanem hó által megszorított, korán megjött vándorok
ról van itt szó, melyek csapatosan járhattak a felszedetlenül heverő makkra - más 
élelem hiányában.

(nov. 4.)
Columba oenas:

okt. 30-án 1 drb Alsóerdőn.
Columba palumbus:

29-én 3 drb Csírajárásban. Egy lövetik, mint bizonyító példány (erdőőr).

A z egyes madárfajok rendkívüli időben (esetleg -helyen) való feltűnése különösen izgatta, 
olykor KÖLTŐI KÉPEK leírására ösztönözte:

öan-4-}
Óriási messzeségben tőlem, de azért tisztán kivehetően [...] a ködös messzeség 
és a közelgő estszürkület párázatában áthúz a búrjai rezulák felett... Larus ridi- 
bundus [dankasirály]!
Idáig lehalászott halastavainknak ő a legérdekesebb madara. Egyedül e fajból 
látogatott el hozzánk két példány, hogy erdőkoszorúzta mocsaraink táját megje
lenésükkel: imponáló alakjukkal, nemkülönben méltóságteljes, gyönyörű 
ívelésükkel díszítsék. Valami megkapó!
Előttem az áttekinthető, nyílt irtásterület, jobbról-balról erdő ... A  felcsepere
dett buja burjánnak legkisebb szála is deres ... A  láthatár távol ködbe borult; csak 
éppen áttör egy kis halvány kékség az ég ólomszürke patyolatán ... És fent a magas
ban némán, nesztelenül tovalebbenik egy ezüstös tollazatú madár, mintha a tél
nek jégvirágaira járó mesebeli pillangó volna! Odahagyja a síkföld teknőiben 
csillámló jégtükört és lassan, imbolyogva beevez az erdők „jégszemei” felé 
Csodálom is tőle e vállalkozást; sirály létére a rezulák mélyén fekvő pocsogók 
ölébe tér éj pihenőre!?
Attelelése ornithológiai újság Berény határában. [...] Attelelése a mi viszonyaink 
között annál érdekesebb, mivel Chernel szerint inkább „nyílt vizekhez, pl. a 
Duna rakodó-partjaihoz vonul és ott szedegeti a hulladékot” . Nálunk most híre
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sincs nyílt víznek és mégis e példány (ha nem tévedek) már egy hét óta lakja 
csonttá fagyott tó-fenekünk környékét!

(jan. 3.)
Szokatlan egy Picus viridis [zöld küllő] viselkedése. Egy csúcs-száradt, öreg 
Quercus pedunc[ulata - kocsányos tölgy] sudáran ül és furcsa, „nyerítésszerű” 
hangadással, majd meg csukláshoz hasonló melódiával szórakoztatja önmagát. 
A nemi ösztön titkos rugóival sehogyan sem hozhatom össze e „komoly”-nak 
nevezhető madár viselkedését, melyet a madárphylosophus (ha van ilyen) inkább 
a madárnak sajátságos természetében kutatna. Ügy mondhatnám: pajzán jóked
vében volt e madár! Nem dolgozott, csupán lapult s bámult maga elé Örült 
valaminek, „gondolkozott” !

(jún. 23.)
Oriolus oriolus [sárgarigó]: szokatlan jelenetet loptam ma el e kedves madár 
természetrajzából.
A vásárállási gyér tölgyes legelőerdő egy középmagas, terebélyes fáján reggel 
legalább 5-6 hím Oriolus tartott egyszerre hangversenyt. Ritka élvezet volt hall
gatni a csengő hangú madarak változatos dalát! Sohse láttam együtt 5-6 cí 
Oriolust; 1 v. 2 9 is lehetett ugyanakkor velük a fán. Ezeknek, vagy egymásnak 
énekeltek-e oly vehementiával? - kitalálni nem volt módomban. A fa lombos 
sudarában 1 fiatal Sturnus vulg[aris] [seregély] is gubbasztott, melyhez időnkint 
eleséget hozó anyja szállt. Ugyan hogy’ lehetne megmagyarázni a madár 
lelkének ilyetén való jeladását?
Mi volt jelen esetben a szétszórtan élő sárgarigók ilyen nagy (tényleg: feltűnően 
nagy) csoportosulásának oka? Mondjuk, hogy: a véletlen. Ám mi befolyásolta 
ezen összekerült hím sárgarigókat arra nézve, hogy egymással nem veszekedve, 
csupán dallal iparkodtak egymást legyőzni, túllármázni?
Véleményem szerint - bár nem vagyok a madarak psychiatere - valami idegen 
tárgy, élőlény, vagy jelenség bilincselte le madarainkat annyira, hogy „érzé
seiket” dalukba öntötték; küzdöttek valamiért (1 nőstényért, ha ugyan volt velük 
egy is?) egymás ellen, avagy megijedtek valamitől, s „izgatottságukéban ének
versenyre keltek?
Lépteim zaja végre szétkergette őket.

Az állatok viselkedésén belül természetesen azok TÁPLÁLKOZÁSI VISZONYAI kiemelt 
szerepet kaptak. Ez az időszak a „káros” és „hasznos” állatok időszaka. S az említett kate
góriák (a „közömbösek”-kel együtt) megállapítása természetesen számtalan, különböző idő
szakban végzett gyomortartalom-vizsgálatot igényelt. Előbb azonban lássunk a „természetes 
szelekcióra ” egy ellesett példát!

(jan. 2.)
[Kertünkben] érdekes jelenet játszódik le itt. Egyik padlásablakon öreg házi
macska bújik elő; észrevéve a szorgalmasan dolgozó parányi madarakat, neszte
lenül lecsúszik a háztetőn és egy kimért ugrással a szomorú-fuzhöz hasonlóan 
csokrosodó, alacsony kőrisen terem. Egyik „őszapó” martalékává lesz, mire 
egykedvűen - szájában a kis madárral - visszakullog a padlásra.
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A kis tragoediát észre sem veszi a többi, doloznak tovább 
A tél typicus képe az ilyen!

Ezek után rátérve a tényleges gyomortartalom-vizsgálati eredményekre, ebből idézünk 
néhány példát:

(jan. 4.)
A kapásnövények alá tört irtás gazosabb foltjainál nagy csapat Cannabina 
rebbenik fel időnkint. Egyik csapatból lövök 7 „apróságot”
A 7 között 4 drb Cannabina [Acanthis] cannabina [kenderike] van. 
Valamennyinek meggyszínnel futtatott a begye és mellei, de a homlokon a bí
bor-szín gyenge árnyalata csak 2-nél látszik. Téli tollazatú öreg és fiatalabb ? 
mind a négy.
Két darab Fringilla montifringilla [fenyőpinty]: c? és 9. Az idén észleltem 
először e madárfajt ornisunkban. Az erős tél nagy csapatokban hozta le a „48-ik 
zóna” földjére is.
A hetedik madár - nem csekély bámulatomra - egy öreg Passer montanus 
[mezei veréb] cJ Méretei [...] meghaladják Chernel említett, szabványosnak 
hitt P. mont. méreteit! A  nagyság felvevése teljesen normálisan történt. 
Chernelnek megadott méretei okvetlenül nagyobbítandók! (diff. 3-4 mm.)
Nem hittem volna, hogy egy ilyen csapathoz is szegődjék veréb (P  mont.), mely 
csapat távolfekvő erdők pariagain csatangol a téli hónapok alatt! Bizonyára 1-2 
drb csatlakozhatok csak a fűmagvak után járó fenyőpinty- és kenderike csapa
tokhoz, mivel hangjukat sem hallani ki a többiéiből!
Valamennyinek gyomra egyforma fűmagokat tartalmazott (3-4 féle mag, 
legkevésbé a P  mont. válogatott).

(máj. 11.)
Corvus [corone] comix typicus [dolmányos varjú]: 8 fészket látogatok meg. 
Mindegyikben erősen fejlődő fiák vannak már, melyek a fa megkopogtatására 
egészen kidugják fejüket. Normális szám: 4 drb, gyakori a 3-5 is. Az idén 
Szilosban 6 tojást találtak egy fészekben! Ez kivételes eset. Az öregek ilyenkor 
már távol vannak a fészektől, élelemért járnak, csupán 1 fészekben ült a tojó.
1. fészekalj: 3 drb juv.: gyomrukban találtam 45 drb egész csimaszt, 30 drb drót
férget, tejes kukoricaszemet: 26 drb-ot,babot 1-et, a gyíklábat, csontdarabkákat 
Coleopt[era] [bogárféle] 1 drb-ot, Lepidoptera [lepkeféle] szárnytöredékeit, 
faszéntörmeléket.
2. fészekalj: 3 drb juv.: álcák: 52 drb, Cucurb. pepo [dísztök] magja: 6, csont- és 
bogármaradványok.
3. fészekalj: 5 drb juv.: 55 drb álca stb.
4. fészekalj: tojáshéj darabkák (Phasianuséi?).
Az aránylag nagy, erős fészek kívül kisujj vastagságú tölgyágakból készül, 
melyet szorosra font, erős nyírkoszorú övez. A fészek belsejét faszíj ács, háncs
darabok, finom farostok keverve disznó- és marhaszőrrel, mohával és tollal (pl. 
fácánkakasé!) töltik meg. Kívül sártapasz is található. Minden évben a hamvas 
varjú új fészket rak, de lehetőleg a réginek a közelében. A pár együtt dolgozik 
a fészken, mikor a tojó már ül, a hím hozza neki az eleséget s közben rajt’ a to
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jáson fedezi is a tojót. Ez aztán mindaddig el nem hagyja fészkét, míg a tojá
sok ki nem kelnek.
A fiatal varjúkat parázson szokták megpirítani, hogy tollpelyhei teljesen leég
jenek. Ekkor feldarabolják és megsütve pásztor- és polgáremberek megeszik.

A gyomrokat azonban nemcsak saját maga, hanem a Magyar Ornithologiai Központ is 
vizsgálta, ahová azokat Barthos elküldte. Minden csomaghoz egy-egy levelet mellékelt, ame
lyek másolatából most idézzük a fenti varjúleletre vonatkozó részeket. A  varjak gyomrában 
talált faszénmaradványokkal kapcsolatban írja:

(MOK-nak küldött kommentár a gyomortartalomról - 1905. X I. 25.)

Hajlandó volnék azt a feltevést kockáztatni [...], hogy miként a Syrnium [Strix] 
aluco [macskabagoly] gyomrában száraz faleveleket találtunk, melyeket, közös 
véleményünk alapján, gyomorrontás után vehetett magához, úgy a tűzhelyekről kika
part antisepticus széntörmelék is célszerűen jut a varjak tápláléka közé.

Megerősíteni látszik ezt a feltevésemet, hogy nemcsak télen, ill. ősszel, midőn 
a varjak kemény magvakkal, a mezőföldeken bőven található tengeri-, tök-, uborkam
aggal, gabonával, babbal stb. táplálkoznak, találhatók faszénrészek, hanem nyáron, 
vastag zsíros táplálék felvevése után (cserebogárpajod és Aegrotis lin. = drótféreg 
között?).

Ha azonban arra gondolunk, hogy a varjak úgyis mindent felszednek, ami éppen 
útjukba esik [...], mindjárt a cáfolat is kezünkben van.

A varjak őszi-téli táplálkozásával kapcsolatosan is vannak feljegyzései:

(dec. 13.)
Corvus frugilegns [vetési varjú]: a nép rendkívül szidja, mert vetéseiben - mint 
mondják - óriási károkat csinál. Helyenkint a búzát alaposan kikopasztották, 
mert hiszen „télire ezrivel eszi le a fene hozzánk őket” A polgárság állítása 
szerint csak a búzavetéseket dézsmálja meg. Van sok.

(dec. végén)
Egy helyen Picus viridis [zöld küllő] tetemét találtam. A varjak szabályos lyukat 
vágtak az oldalába; másutt nyulat találtam, melynek összevisszafagyott testét is 
megkopicsolták a tél gyászos madarai Most a hideg téli szél viszi őket, még 
károgásuk sem hallik Sylvester bácsi dünnyög kint az erdőn...

A varjak után idézzünk néhány gondolatot a szarkáról is!

(jan. 2.)
Pica pica [szarka]:

nálunk a faluban sohasem látható, erdeinkből is úgyszólván teljesen ki van 
pusztítva. Bámulatos igazán! Köröskörül, pl. a szomszédos P[ogány]-Sz[en]t- 
Péter, különösen pedig N[agy]-Kanizsa határában egyike legközönségesebb 
állandó madarunk: a szarka! Nálunk ellenben csupán Kiserdő-Gólyakút és 
elvétve Pákás sűrűjében jön elő, de csak elszórtan. Uradalmunkban, mely az oksze
rű vadtenyésztésre nagyon sokat áldoz, természetesen dívik a lőpénzzel való

51



jutalmazás rendszere; eredménye eklatáns. Raptator [ragadozó] nincs határunk
ban, kivéve azt a néhány átutazó vendégpéldányt, mely vonulás, avagy télvíz ide
jén határunkban megpihen. A kártékony emlősvad terjeszkedése szintén meg van 
szorítva annyira, hogy évről évre kevesebb kerül csapdába és lőfegyver elé. 
Legszembetűnőbb eredménye a Corvus comix typ. [hamvas varjú] és Pica pica 
pusztításának van; az elsőnél minden fáradtság negatív, a másodiknál positív 
eredményűnek látszik. Bentszülött hamvas varjú állományunk nem apad, pedig 
pusztítjuk ott, ahol érjük. Ennek magyarázatát e madárfaj bizonyos mértékben 
kifejlett csatangoló természetében keresem. Ha pagonyainkból költés idején 
sikerülne is teljesen kilőni, fészkestől kiirtani e kártékony madarat, a szomszédos 
terrénumokról (elhanyagolt községi területek), ahol lődíjazás esedeg nincs, és 
csak pásztorfiúk dézsmálják meg a csúnya „szűrdolmányos” fiókáit és tojásait, 
seregesen tódulnak be a hívatlan jövevények! Példa erre az ország minden tája; 
a vadtenyésztés terén mintául állítható uradalmak lőjegyzékeiben évről évre 
stagnál a lőtt Corvus cornixok 100-kra, sőt ezrekre rúgó numerusa. Bizonyára 
emeli e számot a télen hozzánk szorult (északról levonuló) hamvasok azon per
centjei is, mely esetleg itt marad nálunk családalapításra.

A szarka nem oly madár, mely nagyobb excursiokra szánná magát. Megmarad 
állandóan abban a körben, melyet szűkebb hazájának, szülőfalvának határai jelölnek 
meg. Pusztításának mind fokozottabb mértékével lassankint észrevehető lesz szám
beli megfogyatkozása, mely nagyon megközelítheti a teljes kiirtás állapotát. Példa 
erre, mint említettem: Ih[aros]-berény, melynek mostani avifaunájában már csak 
a ritkábban előjövő fajok ordójába vehetném [be] a magyar falvak e jellemzetes és 
tagadhatadanul érdekes madarát. Falvaink (Berény, Iharos, Csicsó, Dénes) kima
gasló nyárfáin és gesztenyesoraiban hiába keresnők őt, varjú pótolja mindenütt. 
N[ota] B[ene]. Selmecbánya a Pica elterjedési zónájában nagyon exponált hely. 
Három esztendeig kísértem figyelemmel ornisát, de Pica caudatot [pica] 
egyeden egyet sem láttam. Jóformán ismereden madár ott; ha igaz egy omitholo- 
gizáló collegámnak állítása, úgy évek és évek alatt egy szarka „áthúzott” az ős 
bányaváros felett. Talán e szó: „áthúzott” , teljesen characterizálja Selmec 
speciális madárvilágát annyiban, amennyiben határa laicus kifejezés szerint: nem 
is neki (ti. a szarkának) való! Úgy hallottam pedig, hogy egyik szomszédos 
faluban, névleg: Berencsfalun, mely Selmectől délre alig 5 negyedórányira fek
szik, közönséges madár a Pica. Ebben az esetben már aztán - igazat adva a jelzett 
tényállásnak - nem a pusztítás szerepel mint ok, hanem egyéb tényezők, melyek 
magának Selmecnek világában (fekvés, klíma, kultúra) kellene keresnünk.

(aug. 9.)
[szarka]

Csodálatos! 1 példány szállt ma Búrja felé. Itt fehér holló a magyar vidékek e csúf 
madara.

A szarkával kapcsolatosan említett vadászati kár; illetve a vadászati személyzet lődíja 
a vadőröktől természetesen bizonyos madártani ismereteket feltételezett -  éppen a vadásza
ti szempontból KAROS MADARAK (tojás- és fészekpusztítók, illetve ragadozók) esetében. 
Barthos erre a problémára madártani naplójában többször is kitér,; s érdemes idézni belőle 
a következőket:
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A személyzet madártani ismeretei (jan. 11.)
Este a napiparancsra jövő erdőőrök egyike jelenti, hogy a gólyakúti fácános 
körül valami „nagy csúnya vörös dög” kóborolt. Ugyan mi lehetett? „Kánya!” 
Zalában-Somogyban a varjú, a ragadozók minden faja - eltekintve a „vércsékétől - 
kizárólag „kánya” néven szerepel. Nálunk minden valamirevaló orvmadár „tikhordó 
kánya”, az ölyv spéciéi „sió, siáp”-kánya, a réti héja „berki kánya”. Hiába igyekszem 
az erdőőrök fejébe beszélni az egyes madárfajok „tisztességes” nevét, fáradságom 
gyümölcsét ez ideig nem látom. Ilyen megrögzött atyafiénál sokkal fogékonyabb 
a gyerek esze; kanizsai gymnasista koromban a „Békás-tót” lakó közép fakopáncsok 
nevét sehogy sem tudtam egy jobb hangzású magyar névvel helyettesíteni. Pajtásaim 
között csak a Dendrocopus term[inus] techn[icus]-t használtam, mely annyira elter
jedt „hajtóim” között, hogy később ők is hangzatos görög nevén emlegették mindig 
az erdők „cifra-harkályát” .Nem tanítottam e név betanulására az éreden pórsuhan- 
cokat, hanem ellesve ajkamról, hosszú időre emlékezetükbe vésték! Lám!
És erdőseink olyanoknak tűntetik fel magukat, kiktől hasonló fogékonyságot 
hiába várnék!
Cseppet sem csodálom. Az egyszerű ember conservativ; maradisága, 
nemtörődömsége a tiszta conservatismusnak dudvahajtása. Tanulni nem szeret; 
ha akar is, nehezen megy nála. Erdőseink életünk nagy részét a természetben 
töltik, ahol jóformán csak növényt és állatot látnak. A növények, főleg a fák, 
közönségesebbjeit még csak ismerik, úgyszintén a vadászható és kártékony 
emlősök honi fajait is Rovartani ismeretekről már fogalmuk sincs, nem is igen 
lehet. Csodálkoznom kell azonban, hogy nem ismerik eléggé a madárvilágot, 
mely legjobban szemük előtt „él” , mozog! Lelövik azt a ragadozót, az üzletember 
rideg közönyösségével lebicskázzák csőrét, csűdjét, aztán - elvetik. Azt sem 
tudják, mit lőttek, de még csak meg sem kérdezik, megelégszenek avval a tudat
tal, hogy ártalmadanná tettek egy „csúnya”, „vörös” , vagy „fekete” „nagy dögöt”, 
melynek vérpad-díja dupplán is behozza a légbe eresztett patronok árát!
Péter, a fácános, pár hét előtt lelő egy gyönyörű szép vándor sólymot, utána 
nemsokára egy fiatal hím héját. Fogadni mernék, hogy ma már elfelejtette a neve
iket, melyeket akkor hosszas tanítással fejébe igyekeztem verni ...; elég ha azt 
tudja, hogy a „jó foglyászó”-t, meg a „nagy zsiványt” lődíjazott zsákmányai közé 
számíthatja ... Szörnyű egykedvűség kell hozzá, mondhatom!
Egy régóta titkolt, nemes tervem volna! Össze szeretnék erdőseink részére egy kis 
zsebben hordható madarász-füzetet állítani, melyben a legszükségesebbeket meg
találnák! Nincs bagoly az egész határban: 20 000 holdon! Lesörétezték az erdősök! 
Speculatió vezette őket: első a lőpénz! Micsoda visszássága ez annak a kölcsönös 
viszonynak, mely kell, hogy a természet fia és a madárvilág között fentálljon!

(márc. 14.)
Symium [Strix] aluco [macskabagoly]:

népies nyelven: „hujogoló bagoly” - egy rikoltoz Sukoródon. Csoda, hogy mégis 
hallani egy bagolyt pagonyainkban.
Megjegyzem, hogy erdőőreink között osztottam ki „Madarász-napló”-kat, 
melyekbe észleleteiket tartoznak bejegyezni. Valamennyibe egy kis előszót 
írtam, s felsoroltam honi madarainkat s helyi fontosságaikat.
Sajnálom, hogy anyagi helyzetem a nyomtatás költségeit nem állhatja ki.
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A z erdőőrök madártani ismeretein kívül természetesen a lakosság ez irányú tájékozat
lansága is feltűnt Barthos nak, sőt olykor-olykor még az erdőőrök főnökei is a hasznos madarak 
pusztítására ösztönöztek:

(máj. 26.)
Cuculus canorus [kakukk]:

F[olyó] hó 25-én egy úriember flóbertpuskámat kérte azon okból, hogy a „ka
kukkokat” akarja agyonlőni, melyek udvarából naponkint elviszik a fiatal 
csibéket.
Igazán nem tudom: fűzzek-e kérdéshez valamiféle commentart? Az igazi ka- 
kuk[k]ra ilyen ráfogást még paraszttól sem hallhatunk; pedig ez a fiatal úriem
ber sokat tanult, szorgalmas volt egész diákéletén át, és éppen a term[észet]- 
tud[ományo]k iránt mutat érdeklődést!

(júl. 25, 27, 29.)
Coracias [garrulus] [szalakóta]:

sok van, de nagyrészben még bent az erdőn. E  tropicus színű madárból pár év 
előtt 30, v.[agy] 50 drb-ot kellet lőniök az erdőőröknek - egy kalap díszéül. 
Pedig heh’ hasznos e madár!

Ugyanakkor Barthos szinte meglepetten tapasztalta, hogy a „köznép ” között a féktelen 
madárpusztítás Iharosberény környékén ismeretlen:

(jan. 1.)
Alauda [Galerida] crístata [búbos pacsirta]:

Nincs tudomásom arról, miszerint a majorudvart lakó béres-kaszárnyák gyerek
serege tőrt vetne e jámbor madárnak, és együgyűségét felhasználva ily kedvező 
napon [ti. -10 °C  hidegben, hóban] tucatszámra fogná össze őket. Falunkban, 
bár mindenfajta madárvédelmi intézkedés ismeretlen az érdekelt tényezők előtt 
is, a madárság nincs kitéve olyan háborgatásnak, aminőt lépten-nyomon egye
bütt constatálhatunk. Öt hónapi itt-létem alatt még gummipuskát sem láttam 
a falusi gyerekek kezében; flauberttal, avagy csapdával való kihágásról sincs 
tudomásom.

Mind a szakszemélyzet, mind azok feljebbvalói között a legtöbb gondot a ragadozó mada
rak megismertetése okozta. Barthos naplójában ezeket a madarakat többször elemezgette, 
sőt a sasfélék előfordulásáról szinte tanulmányszámba menő dolgozatot írt. Most vegyük 
ezeket sorra.

Vércsék (máj. 2-4.)

Cerchneis tinnuncul[us] [Falco tinnunculus] [vörös vércse]:
4-[é]n láttam 1<J példányt az alsóerdei Hosszú-tó felett lebegni. Ez az idén 
a második, mely szemem elé kerül. Úgy látszik: nagyon megfogyott e madár 
száma, talán másutt is, nem csak nálunk! Csupán a búrjai erdőőr évenldnt 100-on 
felül szokott lőni - ezelőtt 1 jó évtizeddel. (Lődíj jár érte, tekintet nélkül arra, 
hogy egeres esztendő van-e!)
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Cerchneis vespertinus [Falco vespertinus] [kék vércse]:
vidékünkön e szép vércsefaj nagyon ritkának mondható. Kanizsa határában én nem 
láttam; igaz, hogy magasban nyilallása közben nem is ismertem volna fel. A közön
ség is nagyon tévesen van informálva elterjedéséről; nagybátyám, ki nemrég még 
szenvedélyes puskázó s egyúttal praeparator volt, büszkén tart fogadószobájában 
egy kitömött ? példányt, melyet egyik szomszéd falu határában téli, avagy őszi 
hajtóvadászat alatt lőtt volt. Azt állítja, ill. azt hiszi a vércséről, hogy a magas észak
ról: Oroszország síkjairól jött le hozzánk késő ősszel és nagyon ritka.
Aligha tévedek, ha azt mondom, hogy e jellemzést valami dilettáns ornitholo- 
gizálótól a Falco aesolonra (F. merillus) [Falco columbarius] [kis-sólyom] 
vonatkozólag hallotta, és hibás, „hasból vett” definiálás után a hazánk egyes 
részein oly közönséges C. vesp.-nak e Kanizsa vidékére tévedt példányára alkal
mazhatta. Az időre bátyám valószínűleg biztosan nem emlékszik, mivel e vércsét 
nem télen, hanem September táján lőhette.
Az uradalmunkhoz tartozó F[első]-Dencs-pusztán M . Gy. erdész szobájában szintén 
áll 1 praeparált hím C. vespertinus. Azt a megjegyzést hallottam róla, hogy igen ritka 
lehet, amennyiben Dénes határában (pár év előtt még orn[ithológiai] 
megfigy[elő]hely volt!) tudomás szerint csupán ezen 1 példány lövetett volna! 
Jómagam is, ki már Zala-Gógánfán az ott közönséges kék vércsékből lőttem, 
érdekes idyll szemtanúja voltam. 4-én reggel az alsóerdei Csordajárás sarkán egy 
céllövést applicáltam. A dörrenésre egyszerre előttem terem 3 nesztelenül 
örvénylő, kakuk[k]röptű madár, és egy pont felett lassan elforog Az első pil
lanatra nem ismertem fel bennük a C. vesp.-t. Lőttem, de hibáztam. Ügyes lég
torna után eltűntek, de alig 50 lépésnyire, egymás mellé telepedve, egy erdőszéli 
sudár tölgycsúcsra ültek. Messziről odalőttem, de nem találtam. Erre a magas
ban ismét keringeni kezdtek, mikor is a bal csővel egyiket leemeltem: mit is lőt
tem tulajdonképpen?
Kíváncsi volnék: költ-e esetleg határunkban?
Nagy kiterjedésű legelőerdőink igen jó tanyát nyújthatnának néki.
Hogy ritka a mi vidékünkön, az is bizonyítja, hogy a folyton kint csetlő-botló 
fácánvadász is csupán egyszer látta Gólyakúton. A búrjai erdőőr már jobb szemű 
lehet, amennyiben azt állítja, hogy néha-néha, de nem minden évben, néhányat 
szokott látni. Tény, hogy reptében alig ismerik fel, s kézbe kell kerülnie, hogy 
biztosan a Cerchn. vesp.-ra ismerjenek.

(Külleynek írt levél - máj. 12.)
A vörös vércse megfogyásának jelzésénél használt „ijesztő” jelzőt azért 
használom, mivel minden madárnak ritkulását fájó^szíwel veszem tudomásul, 
különösen ilyen érdekes és salonias megjelenésű madárét, milyen a tarlók felett 
„sátorozó” vörös vércse, mely aestheticai értéke mellett - szerintem - nem is 
annyira káros madár, mint amilyennek általában hirdetik. Kár, hogy éppen 
észrevehető megfogyása miatt nem juthatok anyaghoz, mely felvilágosítást nyúj
tana gazdasági értékéről.
Gyomrát még soh’ se láttam, csupán néhány egérfogását figyeltem meg a múltban. 
Hasznos-e, káros-e? - igazán megközelítőleg sem tudom megmondani; 10-15 
boncolás kellene, hogy gazdasági értékéről nagyjában egy átmeneti, ideiglenes 
ítéletet alkothatnék.
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[vörös vércse] (szept. 24-25.)
Az erdőőrök elismerik hasznos voltát a gazdaságra nézve, de feltétlenül károsnak 
mgndják a vadászatra nézve. (Ugyanez a véleményük az ölyvre, baglyokra, 
rókára, menyétre, görényre.)

Sólym ok (aug. 15-18.)

Falco subbuteo [kabasólyom]:
17-én Csordajárásban az Olaki-láp mellett fészkére akadtunk. Igen magas cser
fán áll 2 elhagyott Corvus cornix [szürke varjú]-fészek; az egyiket F. subb. pár 
foglalta el. Hangos ijjogással keringett felette a 2 gyorsröptű sólyom mindaddig, 
míg egyiket le nem lőttem. Fiatal példány. Többször odaszállt a fészekhez. Igen 
kíváncsi volnék ennek tartalmára, csakhogy elérhetetlen magasságban van, hova 
istenkísértés volna a legbátrabb gyereket is felküldeni.
A fészek alatt a földön egy fejletlen Passer montanust [mezei veréb] találtam.

(szept. 9-13.)
[Kabasólyom]

Dénes határában 3 drb-ot együtt vadászgatni több napon át láttam. Nagyszerű 
látvány, amint a légben úszó fecskéket kergeti - gyönyörű ívezéssel. Egyebütt is 
észleltem néhányat. [...]

Cerchneis [Falco] vespertinus [kék vércse]:
ha nem tévedek: a fent F. subb. innen említett említett ragadozók közt C. vesp. 
is akadt. Valószínű, hogy a 2-3 napon át látott 3 darab e fajhoz tartozott. 
Beismerem, hogy gyakorlat híján e madárfajt nagy távolságból biztosan fel nem 
tudom ismerni.

O lyvek (szept. 20.)

Buteo buteo [egerészölyv]:
egész nap, 19-én a nagyvári szálerdő körül siápol. Ide ugyanis egy eldöglött 
birka hulláját vetették, melyre a Buteok rájárnak. Igaz, hogy a csőszök szerint 
sasok voltak a dögön, de én csak szerény Buteokra gondolhatok.
Ez az első feljegyzésem dögre szálló madárról. Szilosi fácánosunkban 5-6 is 
látható állandóan, melyekről az erdőőrök mint „nagy kányákról” tesznek 
említést. Akárhányszor fácáncsirke hullájáról zavarták fel őket. Lám! Egér az 
idén úgyszólván nincs, egerészés helyett tehát fácánoznak Buteoink.

(szept. 21-22.)
Buteo buteo!

5-6 drb Szilos körül. 21-én az erdőőrök egy fiatal barnás typusú példányt 
lőnek.
Csoportosulásukról van egy olyan adatom, mely érdemes a megemlítésre. 
F[olyó] hó 1-én többen (erdőőrök) Nagyvárban és Nagyrét felett 15 drb-ot 
láttak egy csomóban - persze lazán összefüggő csomóban - keringeni. Ez 
nagyszerű jelenet lehetett!
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Baglyok (okt. 1.)

Asio accipitrinus [falammeus] [réti fülesbagoly]:
P[ogány]-Sz[en]t-Péteren egy nagy urad[almi] kukoricatáblából hajtóvadászat 
alkalmával repül ki egy példány. Nyugodt evezéssel egy másik tábla felé húz és 
eltűnik.
Örömmel üdvözlöm e rég látott vendéget nálunk. Egér alig van, mondhatnám: 
nincs, ez az egy példány mégis idetévedt hozzánk.
Jegyzeteim tanúsága szerint 1901 telén és tavaszán volt sok nálunk, a Kanizsa 
melletti Lazsnak-puszta parkjában vagy 30 drb tanyázott. Nappal egyes fenyő- 
gruppók sűrűjében gubbasztottak. A zár alatt levő kastély verandája alatt is 
hosszasan időzhettek, mivel ottlétem alkalmával (III. 3.) a bejáró alját telve talál
tam excrementumaikkal. Táplálékuk tisztán egérből állhatott, legalább ezt bizo
nyította az ürülék összetétele.
A lakosság előtt ismeretlenek voltak; senki nem tudta, hogy micsoda bagolyfaj
jal lehet dolga.

A réti fülesbaglyokat illetően Barthos feltehetően téved. Nálunk ugyanis az északról
csoportosan érkező erdei fülesbaglyok szoktak telelni.

Kuvik és húros rigó (dec. 13.)
Ma: 05. dec. 13-án a csírajárási legelőben egy széttépett húros rigó (Turdus vis
civorus) széltől széthányt tollazatára akadtam. Praecedensek, nem lett volna okom 
azt gyanítani, hogy szegény léprigót Glaucidiumiok [kuvik] pusztították el.
A njagyjkanizsai városi „Békás-tó” nevű fáslegelőben, melynek faállományát túl
tartott öreg tölgyek képezik, ősztől kezdve tavaszig (október-március) nagy 
számban tartózkodik az egyébként nálunk állandó természetű Turdus viscivorus. 
Valamennyi a vén tölgyeken élődő Loranthus [fakín]-nal él. Ugyanezen erdőben 
azonban, mint rendesen, meglehetősen találni kuvikot is, melyek az öreg tölgyek 
üregeiben tanyáznak.
Többször láttam ott a húros rigók saisonejában - egérszegény esztendőkben - 
hogy a Glaucidium húros rigókat űzött. Egy esetben pl. közvetlen előttem 
támadt meg egy kuvik húros rigót, mely esti beszálláskor a tölgyesben maradt és 
még a száraz levelekkel borított, terebélyes tölgyfák sűrűjébe tartott. A húros 
a földre zuhant, hátán volt a kis éjjeli rabló, melynek gyomrában boncolás útján 
rendesen csak egeret szoktunk találni. Szerencsére közbeléptem, és csak így 
menekülhetett el a húros, bár hátán az amúgy is könnyen foszló tollából nem 
maradt semmi. Tél folyamán igen sokszor találtam itt-ott a fák alatt tollcsomót, 
mely T. visc.-ról származott. Ha szigorú is kissé a következtetés, de mindannyi
szor hajlandó voltam arra gondolni, hogy kuvik rögtönzött tragoediát (?).

Vidékünk sasfajairól (július közepe - V II. 9.)
Hogy szemlét tartsunk a vidékünkön előjöhető hazai sasfajok felett, erre egy 
actuális eset indít. Ma reggel Szarvasiakon az ottani pagony erdőőre egy 
Circaétus gallicus-t [kígyászölyv] lőtt. Nem tiszta sasfaj a nevezett madár, élet
módja is elütő azokétól, de Dr. Madarász pl. a sasok között ad néki helyet, és 
kígyászsas néven említi meg. E  madárfaj egyes hozzánk vetődő példányai már
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kerültek puskavégre, és azt hiszem: vidékünket érinti is néha, hisz’ ez olyannyira 
alkalmas életmódjára! K i tudja: e lőtt sas is nem somogyi illetőségű-e? [...] 

Aquila maculata [pomarina] [békászó sas]:
lőtték többször. Faji változatait senki sem jegyezte fel. [...]

Haliaétus albicillus [albicilla] [rétisas]:
[...] Nálunk egy nagy, világosfakó példány áll kitömve. Ez év márc. elején észlel
tem egyet. Egykor erdeinkben is költött.

Aquila chrysaétus [chrysaétos] [szirti sas]:
elkóborolt példányok elejtéséről úgy Zalában, mint Somogyban van tudomásom. 

Aquila melanaétus [heliaca] [parlagi sas]:
„parlagi sas” néven emlegetik. Lőtték. Kanizsa erdeiben fészkelt, 2 fiát leszedték 
ezelőtt 15 esztendővel. A determinálás bizonyára hibás: mikor a szemlélő másodszor 
elmondta ezt az esetet, azt beszélte, hogy sok darazsat talált a fészkében. 
Ilyenformán Pemis apivorus [darázsölyv]-nak kellett a nevezett madárnak lennie. 

Gyps fulvus [fakó keselyű]:
lövetett Csurgón, Kanizsa mellett, Rigyác közelében (praep[arátuma a] 
n[agy]kanizsai r. k. főgymn[áziumban]). Somogy belsejében - miként 
erdőőröktől hallom („lúdnyakú sas”) - Lábodon került terítékre (?) (4 drb 1 
dámborjún!).

Pemis apivorus:
ma d[él]u[tán] az alsóerdei „Nagyberek”-ben mérés közben a távolabb dolgozó 
főerdészem „sas!” kiáltására egyik mellettem álló erdőőr puskájával egy magasan 
felém vágó Pernis apivorust lőttem. Öreg ?; alsó teste majdnem tiszta fehér, feje 
hamuszínű. Szemszivárvány sárga. Csűd sárga, gatya nagy. Felül világosbarna. 
Említettem már, hogy Nagykanizsa határában az „Alsóerdőn” találtak már 
fészkét. Azt hitték róla, „parlagi sas” Valószínű, hogy elvétve Berény 
Alsóerdejében is költ; a ciperesi erdőőr már látta egyszer-kétszer, amint földi 
darazsak után kaparászott. Ő „berki sas”-nak nevezi.
Felküldtem a M . Ornith. Központnak.
Úgy látszik: a Raptatorok szokásos, ősz előtti vagálása immár megkezdődött. 
A nagykiterjedésű Alsóerdő, melyet valóságos homokdűnék s vádik, nemkülön
ben ingoványos lápok, részben nedves, részben száraz tófenekek, nagy éger
berkek, árkok feküsznek át, kiválóan alkalmas terrénumot ad a Dél felé kóborló 
ragadozóknak.
Buteo buteo naponkint sok látható benne.
Haliaétus albicillust tegnap láttak benne.

A ragadozó madarak kapcsán aztán eljutottunk Barthos nak a vadászatilag jelentős 
madarakkal összefüggő feljegyzéseihez. Ebből a csoportból előbb a FÜRJRE, FOGOLYRA és 
a HARISRA vonatkozó megfigyeléseit idézzük:

(máj. 2-4.)
[Fürj] A  mezők e szeretett dactylisonansát [?] most már több helyen hallani Még 

mindig kevés azonban e szám ahhoz a quantumhoz képest, melynek határunk
ban évről évre meg kellene lenni ... Az idén csak olyan fürjsezónra 
számíthatunk, amilyenben nekünk, késői utódoknak részünk van. Ha 
kaszáláskor és aratáskor az erdészeti személyzet eléggé nem ügyelne a fácán és
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fogoly mellett e csinos kis madárra is, úgy ritkaság volna aggatóra fűzni - díszéül 
a mezők vadászának!
[Haris] Az elsőt Kiserdő mellett egy lóher[e]táblán hallották - május 1-én. Én
5-én a berényi szőlőhegy alján hallottam szólását. Népies neve e vidéken: 
„étkés” , „kétkésmadár” . Határunk igen alkalmas számára.

(máj. 8-10.)
[Fürj] Kora reggel egy drb Gólyakúton a sarjadzó, visszavágott tagokban szól. Vándor 

példány, milyennek varákolását múltkor én is hallottam Sukoródon éjjeli les alatt. 
[Haris] Sukoródon bent a sorvetések közt hallották hangját (erdőőr 
megfigyelése]). Hangjára a nép azt mondja: „mesd!, mesd!”
Érdekes volna tudni: hallani-e még majd ott hangját?

(máj. 15-18.)
[Fürj] „Hamuház” körül 5-6-ot is hallani. Esténként nálunk az udvarban is hallani 

egyet, amely közvetlenül a majorudvar szélén fészkelhet. Adná Isten, hogy e ked
ves kis madarunknak jó szaporulata legyen!
[Haris] Minden este, sőt éjjel is hallok egyet a kertek alól ugyanonnan, hol a fürj 
is verni szokott. Talán egészen a gyepűnél fészkelhet. A  berényi hegy mellett is 
állandóan crex-szel egy.

(máj. 19.)
[Fürj] kevesebb van, mint Crex crex, mely nedves rétjeinken elszórtan mindenütt 

előjön. Kaszálások megkezdődtek; ezektől igen féltem ez érdekes madarunkat, 
mivel egy kaszáló öreg urad[almi] bérestől ma is ilyen megjegyzést hallottam 
reá: „Csúnya állat, csúnya portéka!”

(jún. 1-3.)
[Haris] Még tojásai vannak.

(jún. közepe)
[Fürj]

Java része most, a kaszálások alatt pusztult el. Esténkint lakásunknál is hallható 
egy pitypalatty.
Szándékom volt összeolvasni hang után a fürjeket a határban, csakhogy 
folytonos elfoglaltságom miatt elmaradt.

[Haris]
A kaszálások alatt talán mind elpusztult. Itt is, ott is hallom, hogy egy-egy 
fészekaljtól megfosztották vadállományunkat.
Csak annyira lehetne e madarat a Coturnix-szel együtt „alkalmaztatni” , hogy 
a korán kasza alá kerülő takarmányvetések sűrűjét ne használná fel 
fészekalapításta. Kár ezért a madárért.

[Vadszaporulat]
Az erdőőri személyzet ráérős idejében gondosan ügyel az aratások alkalmával 
komolyan fenyegetett hasznos mezei madarak életére. Fogoly, fácán kevesebb
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lesz jóval, mint eddig; a fü r j szaporulatára sem mondanak sok biztató szót. 
Láttam, amint egy öreg fürj a kepe alá bújt, honnan a jelenlevő csősz élve hozta 
meg. Eleresztettem.
Közel immár az idő, midőn a természetadta termékeny csíra életerős gyümölcseit 
élvezni kezdi a föld ura! Üdv hozzá!

(júl. 25, 27, 29.)
[Fogoly]

Igen kevés van. Ritkaság egy-egy csapatot találni. Egész apró fiák is vannak; 
Géy-saroknál 8 tojáson ül egy anyafogoly.
Crex-et nem találni.

Cotumix cot.[urnix] baldami (?):
27-én d[él]u[tánl lövök 11 drb-ot, melyek közül egyik baldaminak látszik. Torok 
feketésbarna, pofák is vörhenyes barnák. Másik két példány farkán kisebb folt 
található.
Van-e létjogosultsága a C. bal.[dami]nak? A fürjek táplálékul még most is elég 
rovart vesznek fel. Zabtáblákban találhatók.

(aug. 15-18.)
[Fürj] Lövetett e napokban több darab. L.[ásd] „Aquila” „editio separata” címen 

kiadott mellékleteit! Kissé túlzottnak találom Madarász Gyula dr.-nak azon 
állítását, hogy a hazánk területéről szerzett Coturnixek circa 20%-a Baldamus 
fürj. Ilyen formán átlag minden ötödik Cot. baldami volna!?
Múltkor az iharosi községi rétek mellékén tényleg Baldamus-fürjeket lőttem. 
Az „Aquila”-ban említett állbarkós fürjeket még nem volt alkalmam jellemző 
példánnyal ornisunkba vezetni.
Határunkban csak szétszórtan találni Coturnixet.
Crex-et nem találni. Valami rejtélyesnek tűnik fel nékem e jelenség, ha meg
gondolom, hogy tavasz folyamán több helyen hallottuk „kétkés”-elését.

(A Baldanus-fürj ügyéhez itt jegyezzük meg, hogy ma azt sem önálló fajnak, sem alfaj
nak nem tekintik, legfeljebb színváltozatnak.)

(M O K  küldött vonulási jelentés - nov. 23.)
Crex crex:

Feltűnően kevés átvonuló. Okt. 9.: utolsó példány (Nov.-ig ki szokott tartani.) 

(nov. 10.)
[Fürj] A pákási mező tarlójából ma délelőtt felver egyet a kutyám.

Itt adunk helyet azoknak a Selmecre visszautaló megfigyeléseknek is, amilyen például 
a szarka előfordulása volt, s amelyeket kár lenne veszni hagyni. Barthos bán ekkor; 1905-ben 
ugyanis még élénken éltek a selmeci madártani események (is), azok, amelyeket a selmeci 
naplójában nem rögzített.

6o



(jan. 2.)
Selmecbányán hibalkai magányomban történt meg velem az az eredeti, bár éppen 
nem csodálható eset, hogy kertünk magányában tanulgatva, egy kis csapat Aeg[itha- 
los] cau[datus] typ.[icus] [őszapó] került közelembe. Reájuk nézve, a fejükön látható 
feketés csík rögtön roseus-t [varietast] juttatta eszembe. Berohantam a szobába 
9 mm[-es] flaubertomért, és egyik roseus-t (?) lelőttem. Lázas gyorsasággal 
eszközölt determinálásom eredménye az volt, hogy igazi sajnálattal gondoltam 
vissza a pár perc előtt még oly kedvesen tornázó Aeg. caud. typ. juv.-ra!
Jellemző esete az ilyen a gyerek-ember buzgó ornithologizálásának.

(jan. 2.)
A Felvidéken (Selmecbánya, Hont m.) szintén egyszer-kétszer jutott csak 
tudomásomra, hogy a Frfingilla] montifrin[gillá]k [téli pinty] a kertekbe is belá
togattak; én a leghidegebb jan.-febr. [-i] napokban is mezőföldekkel határos 
erdők szélén és facsoportok környékén találkoztam velük (Embferiza] citrfinella
-  citromsármány] társaságában), de így sem valami gyakran.

(jan. 3.)
[Erithaeus rubecula -  vörösbegy áttelelésével] Selmecbányán (48° ész. szél. bíró 
zónában XLVIII. a.) 1902-nek Febr. legelső napjaiban találkoztam [legelőször]. 
Két hegyoldalba épített 2 emeletes épület tűzfalai közt lévő sötét, piszkos, 
csatornaszerű közben ült lesen -  a tél hidegét ignoráló rovarféle lényt kerítendő 
eledelül. Ez az eset Selmec magas fekvésénél fogva (680 m t. sz. felett) jelen
tősebb mai tapasztalatomnál.

(jan. 9.)
Nagyon-nagyon szeretnék találkozni vele [ti. a keresztcsőrűvel]; úgyis elég pech 
ért Selmecen, hol nem tudtam 3 év alatt egyre sem szert tenni, pedig minden 
évben rendes átvonulok erdeinkben!
A Loxia [keresztcsőrű] mellett egy másik új fajt is besorolhatok kicsinyded lokális 
faunánkba! Ebéd után a faluban egy útmenti bokorban láttam egymagában. Parus 
ater [fenyvescinege] volt! Szintén a felvidéki fenyvesek typicus madara, melyet 
gyakran a Vépor-hegység sötét jegenyefenyveseiben érdekkel néz[eget]tem el 
[...]
Eszembe jutott, hogyan jártam tavaly fent Selmecbányán. Egy botanicai kirán
dulás alkalmával „Drenyova” jegenyésében egy kis Parus cristatus [búbos 
cinege] került elénk. Majd’ megbolondultunk e picike madárért, mint olyanért, 
mely nagyon ritka és idáig nem jött szemeink elé. Két hétre azután csapatosan 
láttuk már kóborolni „tanpagonyunk” erdeifenyő ültetéseiben. Egyetlen és örök 
emlék gyanánt lőttem is egyet.

(jan. 19.)
Dendrocopus minor [kis tarkaharkály]:

1 darab fordult meg kertünkben. [...] Egyáltalán ritkán láthatni e madarat: 
nagyon keveset láttam Kanizsa erdeiben is, Selmecen meg éppencsak 1 9-val 
találkoztam Tópatak nyíreseiben. E példány kitömve az erd[észeti] főiskola 
gyűjteményében van.
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(Külleynek írt levél -  ápr. 2.)
„Nagy művem” (?) teljesen félbemaradt, de csak egyidőre! Címe: „Nagykanizsa 
város avifaunája”. Az általános és bevezető részt már Selmecen megírtam; a Cher
nel művében adott nomenclatura szerint eljutottam a „Gyrantes” rendjéig. Most 
jönne a többi! Eredeti tervem az volt, hogy csupán szülővárosom határának, 
s ezt érintőleg legfeljebb a közelfekvő falvak madárvilágát fogom e jegyzeteim 
lapjain vázolni és madarainak helyi szerepét biológiai megfigyelések és gyomor
vizsgálatok útján körvonalazni. [...]
[Most] kiléptem szülőföldem szűk határából. A kialakuló gyűrű vonalát folytat
ni kell; a megfigyelt terrenum határövén belül Kanizsának kell mint centrumnak 
állnia. A cím evvel együtt bővül: „N.Kanizsa és vidékének ornisa”!

(ápr. 11-12.)
Ruticilla titis [helyesen: rithys -  ma: Phoenicurus ochruros = házi rozsdafarkú]:

új madárfajként vezethetem be ornisunkba. 12-én hallom házunk tetejéről 
hangját, melyet annyiszor figyeltem meg Selmec városában. Sajnos: a madárka 
észrevétlenül eltűnt. Kíváncsi vagyok: látok-e még majd titist? Jelen példányt 
eltévedt, avagy későn vonuló madárnak gondolom.

(ápr. 28.)
Fringilla coelebs [eredi pinty]:

több is fészkelhetne e néki oly alkalmas, ligetes vidéken. Eszembe jut Selmec, 
melynek kertjeiben észrevehetőleg sok tartózkodott. Bizonyára most is így van.

(máj. 25.)
Micropus [Apus] apus [sarlósfecske]:

E napnak ornith[ológiai] érdekessége e különös madárfajnak vidékünkön való 
megjelenése. Egész tavaszon át vártam, lestem ezen érdekes madarat, melyet 
fent Selmecen az académián töltött évek alatt százával láttam fészkelni.
Már az ősszel számítottam megjelenésükre, azonban várakozásom ellenére is 
visszamaradtak. Két-három év előtt Aug. 10., 11., 12. napján láttam lazán össze
függő csoportokban átvonulni Kanizsa felett. Különösen a békástói dűlőn fekvő 
erdőt és a Kanizsa-patak mellett elhúzódó mezők dombosabb részeit választot
ták visszavonulásuk útjául. Utazásuk iránya pontosan E-D volt.
Ma délben a „Pád” pusztához tartozó 40-60 holdas uradfalmi] táblák felett 
(rozs-, len-, kuk[orica]vetés) repkedett 2 darab. Az égbolt borús volt, az eső esett 
(circa 2 hét óta folyton esik). A szél erősen dolgozott. Nagyszerű volt nézni a két 
fekete, sarlósszárnyú idegent, amint némám, gyönyörű evezéssel átcsapódtak 
egyik tábláról a másik fölé..., eltűntek, aztán újból előkerültek a messzeség 
ködös hátteréből... Ha nem tévedek: 1 harmadikat is láttam. Három ügyetlenül 
applicált lövés után elvesztettem őket. Hiába vártam őket, többé nem kerültek 
szemeim elé.
Ugyan miknek tekintsem e példányokat? Elkésett költözők? Bizonyára azok. 
A miháldi káplán szerint Miháldon a templom mellett még a múlt héten talál
tak a gyerekek egy elhullott példányt. Nem tudni: hogyan ütötte magát agyon? 
26-án délután ismét láttam 2 példányt a Berény és Iharos közti mezőség felett 
úszni. Csakhamar el is tűntek szemeim elől.
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Nem tudom: feltehetem-e, hogy valahol a vidéken esetleg megtelepednének? 
Chernel István erre vonatkozólag 29-én hozzám intézett levelében a követ
kezőket írja:
„A sarlósfecskék semmiesetre sem eltévedt vándorok, hanem vagy nagyon észa
kon fészkelők (Dél-Norvégiában), vagy nálunk fészkelők ugyan, de a melyeket 
a most uralkodott hűvös idő leszorított a laposabb, melegebb vidékekre. Ez ren
desen elő szokott fordulni május végén.”

(AMOK-nak felküldött gyomortartalmakhoz fűzött kommentárból -  jún. 19.)

Muscicapa [Ficedula] parva [kis légykapó]:
1 drb, Selmecbányán a nagy tavaszi (májusi) felvonulás idején lőve. Ih[aros]- 
Berény határában még eddig nem ismertem fel.

Barthos olyan uradalomban szolgált, ahol nagy gondot fordítottak a Fá c á n 
tenyésztésre . Az erdogyakomok a fácános híreit gondosan feljegyezte, bár egy helyen utal 
rá, hogy a tojások keléséről még a madártani naplón kívül is készített jegyzeteket. A fácános
sal kapcsolatos hírek idézését azért is fontosnak tartjuk, hogy láthatóvá váljék; mit is jelentett 
1905-ben egy „fácánkert” fenntartása.

Fácántenyésztési megfigyelések

(jan. 9.)
„Kiserdő” nevű, parkszerű revierünkben van az uradalom tenyészfácánosa. 
Dróthálókkal óriási kalickákká csinált fülkékben telelnek most át a befogott és 
tavasszal borításra kerülő fácánok: java részben angol, kisebb számban mongol 
(chinai örvös) fajták, néhány közönséges vadászfácán és 1 Phasianus Reevesii 
[királyfácán].
50 drb fácán fordul meg kezemben; mindegyiknek szalaggal kötjük össze bal 
szárnyát azért, hogy a szabad tojatóból ki ne menekülhessen a nyílt területre. 
Nagyon érdekes dolgokat tapasztalunk itt. A legkülönfélébb színpompában 
tündöklő példányok kerülnek itt elénk: kékhátú, zöld- és bronzhátú kaka
sok, különféle átmeneti színben lévő tyúkok: halovány mongol, sötétebb 
angol fajták typicus színben, majd a typust többé-kevésbé megközelítő tol
lazatban.
Feltűnést kelt előttünk egy angol tyúk -  kékesfehér tollazattal... Gyönyörű szép 
példány! Talán az albinismusnak bizonyos stádiumában van tollazata? Nem 
fehérség, inkább hamuszürkeség uralkodik rajta: idáig semmiféle madáron e jelen
séget nem tapasztaltam.
Kakasszerű tyúk minden nagyobbszerű fácánosban úgyszólván évenkint előjön. 
A mi őszi fácánvadászatunkon is lőttek egy ilyen példányt. Nagyon szép volt. 
Tyúkszerű kakasról azonban idáig nem olvastam. Most 3 drb is kezeinkbe került. 
Milyen derék egy tyúk! -  mondogattuk, mikor nézegettük egyiket-másikat. 
Bezzeg csodálkoztunk azonban akkor, midőn lábaikon a kifejlett, erős sarkan
tyúkat fedeztük fel! Tollazatuk teljesen a tyúké. Nem is tudtunk mire gondolni: 
vajon a nemi életre hasznavehetetlen, impotens kakasokkal van-e dolgunk, 
melyek visszaütöttek színbelileg egy tenyészképes kakas és tyúk között levő
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alakra -  avagy öreg tyúkokkal-e, melyek meddőségét a hím typust jellemző külső 
„sallangok” egyikével, a sarkantyúval tűnteti fel a természet? Hajlandó vagyok 
azt hinni -  és ez nézetem szőrint a természetesebb -, hogy az említett 3 példány 
a nemi életre többé alkalmatlan tyúk, mely feltevésemet azon tény is bizonyítani 
látszik, miszerint öreg tyúkoknál nagy ritkán csak egyik csűdön fejlődik sarkan
tyú! Erre egy esetben a mi fácánosunkban is volt már példa; lehet, hogy több
ször, de nem veszi senki észre. Főerdészem az észlelt eset alapjául a hermaphro- 
ditismust teszi meg (?).
Totális albinismus igen ritka, vagy talán elő sem fordul egyáltalában. Többé- 
kevésbé ezt megközelítette nálunk egy, a nagyvadászatokon terítékre került 
kakas, mely hószínű tollmezben pompázott. Most a partialis albinismusnak 
nyomára sem akadunk; feltűnő színbeli eltérést csupán az elül említett angol 
tyúkon láttunk.
Néhány, 1-2 év óta tojatásra használt fácán lábain szembetűnő, kóros infectiót 
tapasztalunk. Csomoros, bütykös a csűd, jelensége az elmeszesedésnek. 
Főerdészem szerint e betegséget azáltal kapják, hogy nagy részben a földön 
töltik az éjjeleket is, a nedves és bizonyára fertőzött talajról pedig gomba-infec- 
tió jutna hozzájuk. Tapasztalatok híján commentárt e magyarázathoz nem 
fűzhetek.

(febr. 2.)
Phas[ianus] colchicus var. torqu[atus]-t 80 darabot hozattunk Weimarból. 
Tegnap 1 tyúk elhullott; a boncolás többé-kevésbé baromfivészt állapított meg. 
Kíváncsi vagyok: történik-e még lebetegedés e nemes szárnyasok között? Itt 
említem meg, hogy tegnap vittünk kiserdei fácántojatónkba egy újonnan 
megtelepítendő fácánfajt: Ph. versicolor-t [„tarka-japán-fácán”] (1 kakas, 2 
tyúk). E gyorsröptű, elegáns fácán még vonzóbbá és változatosabbá tenné 
vadászatainkat! [...]

(márc. 1.)
Mesterséges tojatónkban (Kiserdő) ma végezzük el a tenyészfácánok kiosztását 

Minden fülke régi, ürülékkel s egyéb hulladékkal inficiált talajrétege helyett 
friss homok fekszik a felszínen; a deszkaanyag carbolsavas mésszel vonatott be. 
Minden ketrecben néhány lucfenyő, avagy tölgy szolgál a fácánok fel
gallyazásául; egy fenyőágakból harang alakúan készített „sátor” árnyékot lesz 
hivatva nyújtani, mely sátor alá egyúttal a változatos eledelt is hintik. A fácánőr 
naponkint 3-szór etet: búzaocsút, kölest, kukoricát Répa igen jó volna! 
Néhány szakasztóra való téglya- és cementtörmelék a nehéz mageledel gyorsabb 
emésztési processusát segíti elő
A fülkék részint zártak, részint nyíltak, mely utóbbiakat csak körös-körül védi 
sodronyfonat. (Haidegger 5. Budapest.)
Fülkékbe zárt tenyészfácán-anyagunk tisztán angol fajtából (Ph. c. torqu.) áll. 
A mi Szilosi „aufzug”(!)-unkból valókat a Weimarból hozottakkal zárjuk össze
-  vérfrissítés céljából. Egy kakasra 6 tyúk jut. Az öreg, avagy nagyon inficiált 
csűdű fácánokat, reserv-anyag gyanánt, külön, zárt fülkében etetjük tovább.
A nyílt tojató fülkében átteleltetett fácánokat annakidején bal szárnyaiknak 
vászonszalaggal való megkötésével akadályoztuk meg az elrepülésben. Angol és
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német fácánmesterek szokása e kötözés; főerdészem csak azért élt vele, hogy ne 
kelljen a szárnyak nyírásához folyamodnia, mely a fedőtollaitól megfosztott, s 
amúgy is kényes madarat inkább kiteszi a tél hatásainak. Közel 200 drb fácán
ról oldva le ma e kötést, ennek oly hátrányára akadtunk, hogy ezentúl használ
ni mi sem fogjuk. Minden egyes fácán szárnyát kivétel nélkül agyonnyomorí
totta a feszesre kötött szalag. Seb, var, zsíros gumóképződmények maradtak 
nyomában, néhányról pedig leoldódott, melyek szemeink láttára ki is repültek 
az erdőbe ...
Múltkor említést tettem már a nedves földön éjjelező fácánok lábán előforduló 
meszes bütykökről. Determinatió szerint e gombainfectió a Trychophyton nevű 
penészgombától (Tr. tonsurans) ered. Feltűnő, hogy legnagyobb részben finom, 
halvány színű angol tyúkokon és kakasokon jön elő, jeléül annak, hogy e szín- és 
fajtavariátio, mint a törzs -  torquatus - fajnak finomult, relatív értelemben tehát 
egyúttal korcsosult alakja már nem bír azzal az ős ellenálló-képességgel, mely 
a közöns[éges] colchicusnál, avagy szabadon élő fácánnál tapasztalható.
Egy tyúknál Diphteria-tüneteket fedeztünk fel (L. A. állatorvos). A beteg 
példányt megölték, s rögtön el is temették.
Abnormitást is észleltünk. Egy tyúk csőrének felső kávája kampó alakban, circa
2 cm-rel éri túl a normális hosszúságot. Két tyúknak -  mint múltkor is írtam -  
sarkantyúi vannak; teljesen kifejlett, érett, kemény képletek. Az egyik tyúk 
halovány, a másik bastard (közöns. és angol között).
Ha lehet a gazdaasszonyok véleményére adni, úgy a fácánok szárnyának nyírása 
hátrányos a tojásképződésre. A nyírott tyúk kevesebbet tojik. A magyarázat 
kezünkben van. A szárnyvégek belseje (a „lélek”) egészen meszesnek látszik; 
ugyancsak mész szükséges a tojás héjának megépítéséhez is. A szárny fejlesztése 
megindulván, a tojás háttérbe fog szorulni.
A nyírás csak azért szükséges, hogy a bezárt fácán, mely vadságát teljesen el nem 
veszti, felröpködéseivel meg ne üsse a sodronyszövetben fejtetejét. A csőrtőben 
lévő, szarus orrnyílások vérzése az ütődések következtében így is majd’ minde
gyiknél constatálható.
Két-három példány faráról, avagy hátáról hiányzott a toll. Az összezárt fácánok 
veszekedésére vall e jel.
A Ph. Reevesii és Ph. versicolor (az előbbi nagy tojásrabló) külön fülkében 
maradtak. A nemi ösztön ébredése immár 1-2 nap kérdése.

(márc. 11.)
A sarkantyús fácántyúkokra vonatkozólag megjegyzem, hogy ugyanezt a jelen
séget ma Gólyakúton az erdőőr egyik kotlóstyúkján is észleltem, de olyan vari
álással, hogy csupán egyik (bal) csűdjén nőtt ki a kakasénál is erősebb, 2 cm-nél 
is talán hosszabb sarkantyú. Az erdőőr szerint tojik rendesen.

(márc. 29.)
A szomszédban fekvő tanyán zárt tojatókban már tojnak. Nálunk ez ideig tojást 
még nem találtak; lehetséges, hogy kint már van.

(ápr. 6-7.)
A kiserdei nyílt fülkékben 7 tojást találunk. Megkezdődött! (5-én.)
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15.)
Kiserdei tojatónkban be van fülkézve 171 angol tyúk (6 tyúk 1 angol zöld- v. 
bronzhátú kakassal), 6 királyfácántyúk 2 kakassal és 2 Ph. versicolor kakassal; 
ezenkívül a nyílt (szabad) tojatóban van 45 vulg. tyúk több kakassal. A 27. sz. 
fülkében kísérletképpen reserv-kakasok és 1 sarkantyús tyúk van zárva. Érdekes, 
hogy ez az abnormis külsejű tyúk 14-én tojást tojott!
Mai napig 90 tojást találtunk a fülkékben. Ezentúl napról napra nőni kell e szám
nak. Kint a vad fácánok szintén tojnak.
Megnézzük a dencsi fácánost is, melyet az urad[almi] erdész tavaly létesített. Itt 120 
tyúk van befiilkézve, de -  hallatlan! -  csupán 3 tojással! Tavaly 90 tyúk összesen 73 
tojást tojott, tehát 1 fácánra 1 tojás sem esik. (A tojás csak májusban indult meg!) 
Hogy mi e terméketlenség oka, nem tudni?! Tény, hogy a kert ki a pörjés homok- 
síkra téve, szél, eső ellen csupán a beültetett kis fák és a fülkék kerítései őrzik. 
Kiserdei tojatónkban 1 patkánypár fúrta be magát. A hímet csapda fogta el, 2 fiát 
a fácános pusztította el.
A fülkékből összeszedett [fácán]tojásoknak circa 70%-a csíraképes; kedvező az 
eredmény, ha ebből aztán 50% még felnőtt fácánná lesz.
Dencsen 1 pár ezüstfácán is van.

18-19.)
Mai napig a fülkékben 207 drb tojásunk van. A befogott 2 sarkantyús tyúk alatt 
immár 4 tojást találtak.

26.)
A fülkékbe zárt fácánok pár nap óta szépen tojnak. 500 drb tojásunk van; ezeken 
végigpillantva rögtön szemeinkbe ötlik élénk színtarkaságuk (kék, zöld, barnás, 
szürke árnyalatokkal). A nagyság is különböző.
Az exoticus fácánfajok (Ph. Reev., vers.) még csak elvétve, avagy egyáltalán nem 
tojnak.
Feltűnő a kakasok rendkívüli tüzessége. Egy királytyúkot már agyonütött a kakasa, 
a nyílt tojatófülkében is 2 tyúk hullott el. Faruk csupa seb a rájuk tipró kakasok 
lábujjkörmeitől. Meséli a fácános, hogy 2 tyúkot elevenen csípdestek agyon a töb
biek; amint egy kis vért, friss sebet vesznek észre, ott kikezdik egész formálisan 
a vergődő állatot. A bezárt madarak ragadozó természetét legjobban bizonyítja 
az, hogy a csurgói uradalomban most lóhússal etetik a fácánokat.
Ma reggel a fácános a 25. sz. szabad fülkében 2 elhullott közöns.[éges] (colch.) 
tyúkot talált. A helybeli állatorvossal egyetemben bontottam fel őket; elhullásuk 
okául bélgyulladás állapíttatott meg. Minden belső szervük egyébként 
egészséges; petetartóikban a tojásnak csupán csíráit találtuk. Érthetetlen, miért 
nem tojnak a szabad tojató fácánjai („közönségesek”?). Táplálékuk megvan, a kakasok 
száma is arányos! Tavaly is hasonló eset forgott fent, miért is főerdészem a szabad 
tojatóval a jövőben fel fog hagyni.

27.)
Sok bajt okoz azon körülmény, hogy a megültetéshez szükséges kotlóstyúkokat 
(Gallus dom[estdcus]) drágaságuk miatt nehéz beszerezni. Egy-egy alá 17 tojás 
kerül; hasznavehetőségük próbaidőhöz van kötve. Fészkeik készülnek.



(máj. !•)
Nagy bajjal e napra összehoztunk Szilosba annyi kotlóstyúkot, melyek alá 6-700 
tojást elültethetünk! Minden kotlós (á: 1 K -  1 K 50 f) 2-3 tyúktojásra ültetve ki 
lesz próbálva. A jó kotlók alá gyeptéglyából és zabszalmából készített fészekbe 
17 tojás rakatik, feljegyezve először a tojások fülkeszámát is, hogy utólag egyes 
fácáncsaládok termékenységének %-át kiszámíthassuk.
Két hétig ül a kotlós. Ez alatt 1-2 tojás eltörik (az idén nagyon puha héjúak); 
ekkor történik a tojások megvizsgálása abból a tekintetből, hogy jó-e (fias-e), 
avagy rossz-e.
Ma 40 tyúk alá ültettünk; a megültetett tojások között van rezerv-kakasok közé 
zárt 2 sarkantyús tyúktól származott 9 tojás is.
A szabad fülkében levő közöns. fácánok nagyon rosszul tojnak. Fülkézésre 
kizárólag az angol fajta (var. torqu.) való. Az exoticus fajok, úgy nálunk, mint 
a csurgói fácánosban, meddőknek, avagy igen gyéren tojóknak bizonyulnak.
A kodóstyúk naponkint egyszer kap kukoricát, vizet és homokfürdőt. A mai nap
tól kezdve egy fácános legény jött az erdőőr mellé, hogy a nyári sezónban itt 
segédkezzék (etetés, vízhordás).
Principálisom a költőgépet nem tartja célszerűnek.

(máj. 8-10.)
9-én a 25. sz. kiserdei fülkében 2 tyúk eldöglik. Külső erőnek nyoma nem lát
szik rajtuk. Egyiket a helybeli állatorvossal felbontottuk: septocaemiát: vérfer
tőzést találtunk. Szívhártya csupa vér, belek erei vastagok. Néhány tojás fejlő
dőben. (Begyben semmi, gyomorban fu, kavics.) A constatált betegség a tyúkvész 
symptomája.

(máj. 12.)
A minap észlelt septocaemiás tünetek többé nem ismétlődtek meg. Kiserdei 
fácánosunkban naponkint átlag 50 tojást nyerünk (egyszer 69-et). Phas. versi- 
color nem tojik, sarkantyús tyúkjainak ismét adtak 2 tojást.

(máj. 15-18.)
Közel vagyunk az 1600-ik tojáshoz, melyet kiserdei tojatónkban kapunk. A „ve
gyes” címben kezelt tojások száma is gyarapodik azon mértékben, amint a kaszá
lások megkezdődnek és folynak. A bíbor lóher[e] kaszálása esik legközelebbre. 
Naponkint 42-45 tojást kapunk Kiserdőből. Szinte curiosumkép[p] kell megem
lítenem, hogy Phas. versicolurunk is adott 1 tojást. A szabad fülkék csak oly 
rosszak, amilyenek voltak. Ráncos, csúcsa felé csavaros tojást ez ideig 2-őt talál
tunk, melyek egyike terméketlen; a másik még nem került kotlós alá.
15-én tojásvizsgálást tartunk. Az idő kedvező. E célra fekete színével befelé 
csavart cukorsüvegpapír-tölcsért használunk. 624 tojás közül 497 fias, 102 nem 
fias, eltörött -  az idei tojások héjának puhasága miatt -  25. Csírázási száza- 
lék=80. Eloszlott a csírás tojások 1,2%-a.
Megesik, hogy olyik tojónk nem bírja tojását eltojni. Eszrevehetőleg fájdalom 
kínozza az ilyent; segíteni úgy lehet rajta, hogy melencébe [kerek faedény] fek
tetik és ide-oda forgatják. Ilyen mechanikai úton 2-3 tyúk életét megmentette 
már a fácános.
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A kereskedésbe hozott új fácáneleség: az „Orpington” eleinte nem ízlett fácá- 
nainknak. Darával és krumplival keverve elfogadták; ezen anyagok hozzákevert 
quantuma mindig fogyott olyannyira, hogy ma már tiszta Orpingtont esznek.

(máj. 19.)
Időjárás: rossz. Hetes esőnk van, mely megállni nem akar. Éjjel-nappal 1-1 óra 
kivételével csak úgy folyik a felhők hideg vize. így ma is. Főerdészem szerint 
ilyenformán mi már levadásztunk! Rettenetes volna igazán! Lehetetlen pedig, 
hogy a fácán, fogoly és fürj tojásai alá ne ázzanak s el ne pusztuljanak. Pláne 
a fácánéi! Ez a szép, de ostoba szárnyasunk költés céljából éppen a nedves, hűs 
laposokat, mélyedéseket keresi fel. Akár tojásait érje az ilyen hosszú esős idő, 
akár egy-két napos csirkét, a veszteség magas %-ú lesz! Ha a fácánanya még 
aztán tovább üli terméketlen tojásait, kész megint az a jelenség, melyet ilyen 
tavaszi időjárások után biztosan constatálni lehet. A kaszálások alkalmával 
összeszedett tojások (pár száz darab) ugyanis majdnem kivétel nélkül rosszaknak 
bizonyulnak és kivethetők. Amily örvendetes volt idáig az időjárás uralgása, 
gazdag vadászsaisone-ra számíthattunk; ha azonban -  Isten ments tőle! -  a vad
szaporulat az apróbb szárnyasoknál megint gyenge lesz, ennek okozójául 
nagyrészben a mostani esős cyclust is számíthatjuk.
A Szilosban kotlósok alá ültetett fácántojások közül egy fészekalj 8 tojással a mai 
napon kelt ki.

(máj. 25.)
Kiserdei tojatónkban több van már 2000 tojásnál. Versicolor: 2-öt adott. 
Sarkantyús tyúkjaink is néha-néha tojnak. Most [...] kezd [a tojás termelés] hany- 
atlani, naponkint 30 körül szedünk csak össze.
Egy tyúkot minap agyontiportak a kakasok. Egész háta csupasz és csupa seb volt. 
Gyanús körülmények között hullott el egy másik. Az erdős szerint begye dagadt 
meg. Ebben azonban csak „Orpington” és krumpli, gyomrában kavicsanyag 
volt. Belső része azonban már pár óra múlva bomlani kezdett, szíve eloszlott. 
Kolerás jelenség.
Szükség lesz a tojatófülkék hosszas kiszellőztetésére és a talaj felásására, mivel ez 
ott valóságos bacterium-ágy. Az egész héten át tartott hideg is megviselte fácá- 
nainkat; olyiknak elzsibbadt a lába, miért is kályha mellett kellett helyrehozni.
A kikelés sem sikerült legjobban.
Szilosban régi deszkarakás alatt egy Mustella putorius [görény] fészket találtak. 
Az anyát agyonverték; 8 újszülött fiát szintén. Ezek közül egyet felbontottunk, 
egyet borszeszbe tettem.
Fészke körül nyúl, fácánkakas, fácántyúk és 1 szarka maradványait, valamint 10 
drb friss, de már kiivott fácántojást találtunk. Ezer szerencse, hogy fácánosunkat 
megmentettük e vérengző bestiától.

(június közepe)
Már ezelőtt több mint 2 hete említette a gólyakúti erdőőr, hogy lakása mellett, 
bent a pagonyban egy fácántyúkot látott: házicsirkékkel. Kettőt vett észre ezek 
közül; fehérek voltak (albino Phas. juv. ez ideig még az idén nem kelt). Ritka és 
különös eset, de ilyen helyen, mint a gólyakúti fácános revier, megokadatolható.
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A viszony fácán és házityúk között reciprok.
Szilosi fácánosunk lassú léptekkel halad előre. A héten uralgott hűvös idő alatt 
circa 150 csirkénk váratlanul elhullott. [...]
Tojás még mindig van naponkint, átlag 25 drb. Elértük a 2700 drb-ot. Tavaly 
már 14-én befejezték a tojást.
Egyik Szilosi, kukoricával elvetett léniánkból az összes magot kicsépelték 
a fácánok.
10-én kaszálták a nagy kiserdei lóher[e]táblát. Sok fácánra számítottunk, de 
tojást csupán 70 drb-ot mentettünk meg.

(aug. 15-18.)
18-án egy öreg 9 lövetett a pákási, ill. berényi községerdőben, melynek egyik 
lábán sarkantyú van. E hímjelleg környékén dudorodás is látható, minek folytán 
az egész láb görbének tűnik fel. Nem lehetne-e itt külső, mechanicai hatás 
folytán keletkezett -  mondhatni: erőszakolt -  sarkantyúról szó?

(MOK csomagkísérő levele -  1905. XI. 30.)
[Küldök] egy frissen elhullott ldrályfácántyúkot (Phas. Reevesii), mely fácánosunk 
zárt fülkéiből való. Weimarból származott. Egy kakas és 1 tyúk társaságában élt. 
Érdekes volna az elhullást okozó pathologiai tüneteket belsejében szemügyre venni. 
Kérem erre majd a szíves választ, hogy hasonló jelenségekről bővebben referálhassak. 
[A válasz szerint: tüdővész pusztította el.]

Végül Barthos a madártani naplóját használta fel arra is, hogy a megjelenő írásaira 
vonatkozó híreket feljegyezze, továbbá a számvetéseit, eredményeit is rögzítse.

Publikációk

(febr. 4-5.)
A „Vadászlap” szerkesztőségének beküldőm első „firkantásomat”, melyet pro 
usu domestico [házi használatra] összeírt jegyteteimből először adok a nyil
vánosság elé. Egy tárca ez: „Kis Harpya” címmel, melyben T. K., néhai 
szabadhegyi (Kanizsa) szőlőbirtokos velem közölt, és a „Természetiben is 
registrált ritka avipháfnológiai] észleletét; Buteo buteo [ölyv] és Falco meril- 
lus [kis sólyom] élethalál-küzdelmét -  ha ugyan lehet azt küzdésnek nevezni!
-  rajzolom meg. A természeti abnormitások e megragadó tüneményét alka
lmasnak találom arra, hogy egy kis phantasticus vázlatot készítsek róla!
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Részlet a Barthos által vezetett publikációjegyzékből
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(márc.2.)
A „Vadászlap” febr. 25-iki számában beküldött „Kis Harpya” című tárcám megje
lent. Ugyanekkor jött tudósításom is a tavasz első hírnökeinek, a vadgalamboknak 
megérkezéséről.
Ma egy új tárca írását fejeztem be. Homlokára a „Tavaszalkony” címet fogom 
felírni. Az első szalonkák megjöttét hírül adó tudósítással együtt küldöm fel Pestre.

Reminiscentia (márc. 11.)
Rövid tudósításaim a „Vadászlap” ez idei számában olvashatók. Múltkori: II. 25. 
hozott „Kis Harpya” c. tárcám után a III. 2 5 [-én] megjelenedő szám ugyancsak 
az én actuális thémájú tárcámat fogja hozni: „Tavaszest poesise” címén.

(aug. 9.)
Tegnap volt egy esztendeje, hogy beléptem hivatalomba. Az elmúlt 1 esztendő 
alatt 710 drb életet vettem el lőfegyverrel. Mondhatom, hogy ornithológiai 
ismereteim új tapasztalatok, experimentumok s a körülményekhez képest 
foganatosított megfigyelések révén nagyban, széles körben tágultak; ez egy év 
alatt majd’ annyi faunisticai adatot gyűjtöttem, mint azelőtt tán diákéveim alatt 
összesen! A hátralévő 1 esztendő végén talán még többet mondhatok majd, ha 
ugyan erdészeti államvizsgámra való komoly munkálkodásom közben időm jut 
ez isteni tudományág cultiválására!

(Iharosberény, 1905. december 31.)

Conclusio

Egy nevezetes esztendő zárul ma be a tizenkettedik órában 
Gazdag eseményekben, gazdag tervekben, ideákban és reményekben:
„Hope springs eternae in the humán breast.” (A reménynek örök forrása az emberi 

kebel.) Popé: Essay on Mán.
Dolgoztunk -  férfiasan. Kis falu elhagyott, csendes viskójában élve, füstölgő olaj

lámpánk nem kártyázó clubbok játékait látta, hanem a könyvek és bonckések között 
édes merengésben ülő ifjút -  egymagában, pihenésben Ah! a madár! Izzik bennem 
a szenvedély feltör keblemben a nemes lelkesedés Vesta-tüze, ha a föld legszebb 
lényére, az egeket repülő madárra gondolok Csupán e lény boldogít a földön. 
Tudom, hogy miért élek! Őérte, meg az árnyas, susogó erdőért, melyben ő a szerelem 
kisded fészkét rakja, mely az ő örökszép, mesebeli hazája

A munka édes volt, és még eredményes is. A falu csendjében élő ifjút ma már 
ismerik az érdekelt körök.

Csupán a M[agyar] Orn[ithológiai] Központtól 33 levelet kaptam. (16 zárt, hosszabb 
levél, 3 zárt lev[elező]lap, 14 lap.) Dolgozatomból fog megjelenni 3 cikkecske az 
Aquilában. Gyomortartalom-gyűjteményem gazdag és ritka ingluviálékból áll. Pár 
madaram kitömve áll a Központ gyűjteményében.

Megkaptam a MOK összes editio separatait, tiszteletpéldányul kapom az Aquilát. 
Tavaszi és őszi madárvonulási jelentésem mintaszerű volt. Bókot eleget kaptam.

Az ornithologia mellett növénytani megfigyelések útján kapom az Erdészeti 
Kísérleteket volt tanáromtól, Vadas főerdőtanácsostól. Dunántúlról bejelentett tagja
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vagyok a Dr. Ihne Egon berlini professzor vezetése alatt álló continentalis phytogeo- 
graphiai társaságnak -  mint leendő (tavasztól) megfigyelője.

Tagja vagyok a Term[észet]tud[ományi] Társ[ulat]nak, járatom A Természetet, 
tiszteletpéldányul kapom a Vadászlapot, melynek „jeles tollú munkatársa” vagyok. 
A legtöbb tárcát (7-et) 1905-ben én írtam bele. Két levelet váltottam Chernellel stb.

Örülök, hogy részben az én közbenjárásomra Külley barátom is beállt a magyar 
orn[ithológiai] tudomány szolgálatában, mint a MOK külső önkéntese.

Sok szép idea forr agyamban, de testet nem ölthetnek azért, mivel időm nincs elég. 
Az 1906. esztendő más munkakör felé fogja le érdeklődésemet. Államvizsga, 
katonaság!

Isten véled, 1905, emléked szívemben!

Az említett évből fennmaradt madártani napló -  amelynek címoldalán a mottó: „Vivere 
est cogitare” [Az élet gondolkodás] -  kiegészítéseként néhány dolgot itt közlünk.

Mindenekelőtt nevezzük meg a gyakornoki éveit töltő Barthos principálisát, Metzli 
Camillí. A  báró Inkey -féle uradalom főerdésze39 számos fiatal erdész pártfogója, útbaigazító, 
igazi atyai tanítómestere volt. Metzlií 70. születésnapján az egykori „balekok” nevében 
Barthos Gyula köszöntötte, s a Barthös pályafutásában is meghatározó szerepet játszó, ismert 
erdész nevét Somogy megyében, a gróf Zichy Ödön-féle hitbizományi erdőkben erdőtag is 
őrizte. (Erről, illetve a névadóról 1938-ban Barthos készített fényképet, amit az Erdészeti 
Lapok/ww közöltek.) 41

Barthos erdészeti államvizsgát 1906-ban tett. Ekkor Hermán Ottó a Magyar Királyi 
Ornithológiai Központ/^ hívta asszisztensnek, amire Barthos nagyon büszke volt, azt az 
1941-ben megjelent könyvében is emlegette. *

Miért? Barthos -  miként az idézett madártani naplójában arra utalt -  rendszeres leve
lezőjük, gyűjtőjük és adatközlőjük volt. 42 Ennek elismeréseként 1906-ban a Magyar Királyi 
Ornithológiai Központ „rendes megfigyelői” közé sorolták (ezen oklevél átadásakor hívta 
Hermán Barthosí intézeti asszisztensnek), 1929-ben pedig „a madártan tudományos és 
gyakorlati működése terén mintegy három évtizedes munkálkodása” elismeréseként „levelező 
taggá” nyilvánították. Annak a kollegiális kapcsolatnak, amely Barthost az omitológia 
központhoz, majd a Magyar (Királyi) Madártani Intézethez fűzte, mindig inspiráló, 
útbaigazító, sőt pártfogó hatása volt szerzőnkre, amit a következő, egyben közlendő dokumen
tum is bizonyít.

Előbb azonban jegyezzük meg, hogy Barthos -  talán éppen Metzli Camill javaslatára -  
nem a hivatásos ornitológus pályát választotta, hanem az uradalmi szolgálatot, a magán
erdőkben folyó erdészeti és vadászati munkák irányítását. S Metzli volt az, aki Barthost 
a retyezáti szolgálatra rábeszélte. Maga Metzli is erdészkedett ugyanis Malomvízen, a Ken- 
deffy-uradalomban. (Az Inkey és a Kendeffy családok között rokonság volt, ami kölcsönös 
látogatásokra adott alkalmakat, s az alkalmazottak is megismerkedhettek a másik uradalom 
viszonyaival.)

Amikor a Kendeffy-uradalom erdőmestere, Cseh Bertalan 1905-ben meghalt44 s az 
állás megüresedett, Barthos -  ismételjük -  Metzli pártfogásával, majd kíséretében ellátoga
tott a Retyezátra. Ennek aztán az lett a vége, hogy ott maradt egészen az összeomlásig, 1919-ig. 
Majd újra dunántúli szolgálat következett, s itt tartjuk érdemesnek idézni saját visszaem
lékezését:

*  Lásd a 174. bibliográfiai tétel 61. oldalát.
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Hazánk területén négy olyan állomás van, amelyeken hosszabb ideig tartózkodtam.
A törzsállomás, mint kiindulópont, a szülőhelyem: a Zala vármegyei Nagykanizsa. Itt 

ébredt fel bennem a madárszeretet. Ez az érdeklődés már korán kivezet a madár ősi ottho
nába, az erdőbe. A madár megszerzése egyúttal felébreszti bennem a vadászszenvedélyt is. 
A vadászattal kiegészítve örökre elkötelezett rajongója maradok az erdőnek.

Nagykanizsáról -  még csak madártani vonatkozásban -  a gyermekkorból egy rövid 
szivárvány köt össze Baranyával, a megyének Mágocs községével. Itt lövöm 12 éves 
koromban az első madarat, a madarak világából is a legkisebbet, egy ökörszemet. 
Az övé gondosan vezetett lőjegyzékemben az első bejegyzett adat. Fegyver: csúzli, 
lövedéke egy tégladarab. A további zsákmányaim házi verebek és házigalambok a ked
ves Mágocsról.

Egy másik, hosszabb ívelésű szivárvány vezet át Nagykanizsától a felvidéki 
Selmecbányáig. Ott a Vépor-hegység erdei -  a komoly tanulmányozások mellett -  még 
inkább fellobbantják bennem a vadászat szenvedélyét. Erdei szalonka és császármadár 
kerül aggatómra. Ugyancsak a madarak családjából új fajok és ritkaságok -  csonttollú 
madár, nyíri zsezsék -  serkentenek a megkezdett ornitológiai tudományos megfi
gyelések folytatására.

A harmadik, egyben a leghosszabb sugarú szivárvány Nagykanizsáról egyenesen 
kelet felé -  az északi szélességnek csaknem ugyanazon a körén -  átível a Hunyad 
vármegyei Déli-Kárpátokig. Ez a színekben gazdag és széles szivárvány a kékes tükrű 
Kis-Balaton hófehér nemes kócsagjait köti össze a retyezáti havasok keselyűivel és kőszá- 
li saskirályaival.

A parányi ökörszemtől a közel három méteres repterejű szárnyasokig a madárne
mek százai és a fajok példányainak tízezrei sorakoznak fel a megfigyelő madarász és 
vadász szemei előtt.

Aztán a negyedik, ugyanilyen hosszú szivárvány vissza szülőföldemre, Kanizsára 
vezet.
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NÉPIES MADÁRNEVEK NAGYKANIZSA KÖRNYÉKÉRŐL

Barthos Gyula idézett madártani naplójának hátuljára már első, iharos- 

berényi szolgálatának idején is beírt néhány madárnevet. Ő ezeket elküldte 

a Madártani Intézetbe is, ahol Pungor Gyula fogta össze, rendszerezte az 
anyagot. Rungort a feldolgozással Hermán Ottó bízta meg, aki az említett 

munkának kimondottan nagy jelentőséget tulajdonított. Miért?

Azon túl, hogy a jeles polihisztor az elvesző, kikopó szavakat meg akarta 

óvni az elfeledéstől, törekvését gyakorlati szempontok is vezették. 
Nevezetesen: egy-egy vidéken még ugyanazt a madarat is gyakran eltérő 

néven ismerték.45 Hát még szerte az országban! Ebből következett aztán, 
hogy például az 1901. évi madár-(és emlős-)védelmi miniszteri rendelet 

kihirdetése alkalmával egyetlen madárnak több nevét is meg kellett adni,46 
mivel az illető tudományos nevet (ami egyébként szintén változik) a „fel

használók”, a mindennapi emberek -  sőt még a vadászok sem -  nem 

ismerték. Tehát a madárfajok védelmét akkor lehet számon kérni valakitől, 
ha a rendelet tartalmazza az általa ismert néven illetett madarat is. 

(Többek között ezek a megfontolások, a nómenklatúra bizonytalansága 

vezette 1919-ben Chernel Istvánt el ahhoz a gondolathoz, hogy elvileg min
den madár legyen védett, csak az állandóan, illetve az időnként gyéríthetők- 
ről adjanak egy rövid jegyzéket.47 Az más kérdés, hogy ezen Chernel -féle 

indítványhoz is szükséges volt madárfajjegyzéket megadni, a madarak nevét
-  legalábbis a „vadászosakét” -  ismertetni.) Ráadásul a századforduló 
éveiben még nem állandósultak a madarak köznyelvi (irodalmi?) elnevezé
sei sem. Hermán Ottó ezért is tartotta szükségesnek a „népi” madárnevek 

gyűjtését -  hátha az általa használt, használatra ajánlott neveket is ki 
lehet, ki kell jobbra, szebb hangzásúra, netalán egyértelműbbre cserélni. 
(Ez a folyam at egyébként ma is tart Példaképpen a „csuk” név bevezetését 

idézzük a korábbi „csaláncsúcs” helyett.)

Visszatérve Pungor, illetve Barthos Gyula munkájára, megemlítjük, hogy 
a Madártani Intézet ilyen irányú törekvését a két világháború között az 

Országos Néptanulmányi Egyesület és a Magyar Nyelvőr című folyóirat 

szerkesztősége újította fel. Ők biztatták Beke Ödön gimnáziumi tanárt a 

munka továbbvitelére, a Pungo r-féle gyűjtemény feldolgozására.48 Pungor 
Gyula ugyanis a hozzá eljuttatott anyagból csak egyetlen egy közleményt 
adott ki, Mutatvány a készülőben levő Magyar Állatnevek szótárából cím

mel.49 (Adatközlőként egyébként itt már szerepelt Barthos.J Hogy a (későb
bi) teljességre való törekvés volt-e az oka, vagy valami más, tény az, hogy 
a XX. század első évtizedeiben a fen ti „mutatványon” kívül más feldolgozás 

nem látott napvilágot, tehát az ügy „elaludt” Ráadásul a Madártani 
Egyesület Beke Ödönnek nem engedte át a beérkezett, feldolgozás alatt lévő 
anyagot akkor sem, amikor Pungor Gyula már nem végezhette el a munkát. 
Magyarul: Beke Ödön az 1930-as években egy másik, egy párhuzamos 

gyűjtést volt kénytelen élindítani,50 amelyből egy cikket, a Kócsag című 

folyóirat 1933. évi számában megjelentetett A szárcsa neveiről címmel. 
Mivel Barthos a maga madárnévgyűjtését már a század elején eljuttatta az 

intézetbe, tehát külön Beke Ödön törekvéséről nem vett tudom ást (Feltehe-
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tőén arról sem volt ismerete, hogy Beke nem pillanthat be a Pungor-/é/e 
anyagba.) A névgyűjtéssel azonban nem állt meg, sőt azt a madarakon 

kívül kiterjesztette „az erdészeti vonatkozású nevekére is.51 Az ezzel kapcso

latban kibocsátott felhívására azonban -  miként azt az Erdészeti Lapok 
szerkesztősége az olvasókkal tudatta -  egyetlen egy visszajelzés sem 
érkezett.52 Tehát Barthos ezzel a munkával egyedül maradt, hogy aztán 

a kérdés szükségességét az 1960-as, 70-es években mások újra felvessék -  

hasonlóan kevés viszhanggal.53 Azt viszont nem tudjuk, hogy Barthos végül 
is mennyi ilyen jellegű (saját) anyaggal rendelkezett, mert a hagyatékában 

erre nem találtunk utalást.
Ezek után jö tt a második világháború, és az ostrom alatt a Madártani Intézet 

gyűjteményei megsemmisültek, így a Pugor-féle anyag is tönkrement. 
Az Aquila 7950 novemberében megjelent 1944-47. évi kötete hozta Beke Ödön 
rövid tanulmányát A magyar madárnevekről, amelyben kitért az előbb 

említett veszteségekre, s amelyhez a szerkesztőség a következő megjegyzést 
fűzte: „Intézetünk az elpusztult Pungor-/é/e gyűjtemény pótlására a népies 
madárnevek gyűjtését újra megindítja, és felkéri az összes munkatársát, 
hogy ebben a gyűjtésben résztvegyen, és a gyűjtött neveket mielőbb küldje 

be Beke munkatársuk fenti útmutatása szerint az Intézetbe” 54 
Barthos Gyula azonnal, már decemberben (!) jelentkezett és elküldte a most 

közlendő jegyzékét. Igaz, mentegetőzik, mert csak „méltatlan módon" a Herceg 
Batthyány Erdőhivatal, Nagykanizsa egyik, az 1943. évi vágási műfakimutatás 
nyomtatványának hátlapjára írta fe l a madárneveket, de azt -  vélte -  minél 
előbb el kell Beke Ödönnek juttatnia. A kéziratot végül a címzett sem dolgozta 

fe l (és nem tudjuk, hogy egyáltalán más jelentkezett-e hasonló gyűjtéssel), 
viszont így a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában, 
a Beke Ödön -hagyatékban fennmaradt.55 Innen közöljük most az eredeti 
helyesírás szerint, csak annyi változtatással, amelyet jelen könyv egységessége 

miatt kellett rajta megtenni. (A madarak, illetve magának a bevezető rész szá
mozását is meghagytuk. Ezzel dokumentáljuk Barthos törekvését a csopor
tosításra, illetve az együvé tartozó gondolatokra.)
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1. M. Madártani Intézet!
Dr. Beke Ödön: A magyar -madárnevekről ez. közleményhez hozzászólás, illetve 

adatszolgáltatás Nagykanizsa (Zala m.) és környékéről.

Közli: Barthos Gyula Nagykanizsa 
Ady Endre út 39.

2. Bevezetés
Soha illetlenebb külsőben nem érintkeztem felekkel, legkevésbé kedves Intézetükkel 

és annak tagjaival: kedves kartársaimmal, mint éppen ez alkalommal. Elnézést kérek.
Szolgáljon mentségemül, hogy gépírni nem tudok. Az írás tintával szintén nehezemre esik 

A magam kényelmét szolgálom, amikor egy megmentett (volt urad. erdészeti) füzet tiszta 
lapjain sorjában egyenesen kiírom jegyzeteimből az adatokat és így gyorsabban eleget tehetek 
bejelentési kötelezettségemnek. Iparkodom olvashatóan írni, bár írásom nagyon elromlott.

3. Kérem a megértést. Tudománynyal foglalkozó önzetlen munkatársak a czél érde
kében áldozatokra is készek szoktak lenni arra, hogy elfakult írások silabilizálásával 
keressenek valami őket érdeklő adatot dolgozataikhoz. Ebben a szerénytelen remény
ben tudom ezidőszerint jelenteni a közlendőket, de kész vagyok arra, hogy a népies 
madárelnevezések adatainak illő formát öltő legépelésének felmerülő költségeit bizonyos 
keretben szívesen vállalom. Ennek eldöntését kedves Barátaim -  Rátok bízom. 
Számolnom kell nyugdíjas mivoltommal.

Kár, hogy a Pungor-féle adatok elpusztultak. Annak idején magam is, aki 50 éven át 
figyelem szülőföldem madárvilágát, sok adatot küldtem fel Intézetünkhöz.

4. Örülnék, ha adataim között akadna használható is. Kétszeres menekülés, háborúk, 
hurczolkodások, megözvegyülés, magányosság keservei között sikerült sok-sok 
ornithológiai feljegyzéseimből egyet-mást megmentenem és így módom van pl. e té
ren tárgyilagos eredeti adatokkal szolgálnom. Mint impurum -  kijegyzés nem is lehet 
más, mint több évtizedes és közvetlen.

NKanizsa, 950. decz. hó.
Barthos Gyula 

(lev. rendk. tag) 
ny. főerdőtanácsos

5. Előszó
Pungor Gyula népies elnevezéseket gyűjtött, dr. Beke magyar madárneveket gyűjt. 

Egyremegy, hiszen a legtöbb közhasználati madárnév magyar és egyúttal népies. A madár
ral maga a nép érintkezik és azokat jelöli meg névvel, amelyeket ismer. Az eredeti, 
találó és több esetben zamatos megjelölés legtöbbje valóban csemege mind az ornitho- 
logus, mind a nyelvész előtt. Élénken mutatnak rá népünk ízlésére, értelmességére, 
nemkülönben megfigyelő készségére. Sajnos, a legtöbbjük már kiment a divatból, mint 
annyi sok az ősfoglalkozások kifejezéseinek tömegéből.

A mai népi ifjúság kevésbbé ismeri a madarakat.

6. A helységnév megadása szükséges! (L. Aquila p. 155.)
A közlendő népies neveket a 12 000 kh határú NKanizsán hallottam, tehát kanizsaiak.
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De hallottam a környező falvakban is és feltehetően nagyobb körzetben is jellegzete
sek. Körülményes volna a helységneveket pontosan felsorolni, talán elegendő lesz külön 
a „N.Kanizsa és környéke” körülírás. Itt-ott módom lesz egyes községeket is megje
gyeznem (pl. Iharosberény, ahol 2 évig szolgáltam). Ez a vidék már Somogy -  eltérő 
lehet Zalától, ennek pedig nyugati tájkörei Göcsej, egészen elütő és Kanizsán nem 
használatos nevekben gazdag. Részemről Göcsejt kevésbé ismerem.

Ennyit az előzményekről!
Barthos Gyula

7. L. Aquila p. 153.
Szükségét érzem magyarázatot kérni dr. Beke czikkénél a hegyi billegető (Motacilla 

cinerea) megjelölésre.
Ez a madárfaj a székelyeknél (Gyergyóban is) jólismert lehet, hisz közép és magas

hegységi madár. Viszont az Őrségben és Göcsejben ritka átvonuló (magam 50 év alatt 
alig észleltem 5 esetben). Tehát itt a közölt „leány”-jelzések a közönséges előfordulású 
barázda(fehér)billegetőre (M. a. alba) vonatkozhatnak és legkevésbbé a helyi b.-re.

Magam is tudom, hogy a M. a. albát Göcsejben leánykamadámzk,, Pusztamagya- 
ródon lipicsmadámak nevezik.

Nagykanizsán: brázdabillegető\ barázdabillegtető (borona = bránz, barázda = brázda, 
Benedek = Bedenek -  a betűk hanyag felcserélésével.)

8. Dolmányos varjú (Corvus corone cornix L.) 
általában: kánya
szórványosan: szürkekánya -  dolmányoskánya 
ritkábban: szürkedolmányos kánya Nagykanizsa
Nagykanizsától keletre, Somogyszélen (Iharosberény) 
szórványosan: keszkenős kánya

^rkevarjú  }  belekeverve a téli varjúcsapatok csókáit is.

9. Vetési varjú (Corvus frugilegus L.) 
általában: kánya 
ritkábban: feketekánya

vamyú
vargyú

ritkán: dunai kánya (Nagykanizsa, Iharosberény határában fészkelő
telep) messzebről érkező madár, tehát dunai, hasonlóan a tő
kés réce is dunai (nagyvízi), de nem „balatoni”

(Kilimán község -  az egykor népes dűlő neve: „Kányavár”.)
Varjú elnevezés alig ismert, legfeljebb iskolás korban, később következetesen 
kánya váltja fel.

10. Csóka (Corvus monedula L.) 
általában: csóka 
gyakrabban: csókakánya NKanizsa
ritkábban: szürkefejű Keleti körzetben (Iharosberény) odvak hiányában

mind ritkább előfordulású.
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11. Szarka (Pica pica L.) 
általában: szarka 
szórványosan: csörgőszarka Nagykanizsa
{Fenyőszajkó /Nucifraga c. caryocatactes L./ Nem ismerik, ritka vendég.)

12. Szajkó (Garrulus glandarius L.)
népünk nyelvén: mátyás, mátyásmadár, fiókája matyi 
ritkábban: szajkó
(Nagy kárókatona /Phalacrocorax carbo/ Nem ismerik, ritka vendég a halastava
kon /Zala + Somogy/).

13. Nagy kócsag (Egretta alba alba L.)
fehérgém
kótyag Balatonmagyaród (Kis-Balaton).

14. Seregély (Sturnus vulgáris L.) 
felváltva: seregély

seregéi
seregéj
seregé
serege
seregény Nagykanizsa, Iharosberény 

egy esetben: A f[o]sóka-seregéj.

15. Aranymálinkó (Oriolus oriolus L.) 
általában: sárgarigó

vagy aranymáringó
(minden esetben máringó és nem málinkó) 

elvétve: mariska (gyerekeknél)
ritkán: sárgaveréb

csutorabíró Nagykanizsa 
Göcsejben: aranyos máié.

16. Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes L.)
Talán sehol sem ruházták fel találóbb, jellegzetes névvel, mint 
Kanizsán: kosorgyán N.Kanizsa
a környékén kosorrú pintyőke

kosorrú veréb
ritkán: vasorrú pintyőke Iharosberény, Pogányszentpéter.

17/1. Zöldike (Carduelis chloris L.)
17/2. Tengelic (Carduelis carduelis)
17/3. Csíz (Carduelis spinus)
17/4. Kenderike (Carduelis cannabina).

Összevontan tárgyalhatok. Az őstermelő nép ezt a 4 madárfajt fenti, hivatalos 
neveiken nem említi, egyetlen földművestől, pásztortól, csősztől sem hallottam, 
hanem nyakatekert, német neveikkel jelöli meg. így:
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1. zöldike: griinlingből grinling, grinlich, sőt megdöbbentő alakban:
krélich

2. tengelicz stiglicz, stiglincz, tiglincz
3. csíz czeizli
4. kenderike kancfli (hangflingből).
Magyarázat: A századfordulón ezt NKanizsán egy Tukscherer (vulgo: Toncsi) 
nevű osztrák madárkereskedő kutyafogattal járt és élő madarakat gyűjtött. 
Lakása telve volt kaliczkákkal, bennök csiripelő, kendermaggal táplált 
madarakkal. Keresztezésekkel is kísérletezett. Ismerte minden életrevaló 
kanizsai gyerek, és közszeretetben állt előttünk, mint specialista. Munkanélküli 
kőművessegédek telente kizárólag madárfogással foglalkoztak. Tukscherertől 
terjedtek el az említett nevek, de a 4. elferdített névből a parasztság csupán a stig
licz nevet vette át és használta, míg a másik 3 madárfajt figyelemben nem része
sítette.
Zsezse (Carduelis flammea L.) ismeretlen.

18. Csicsörke (Serinus serinus)
Ritka előfordulású, népünk -  hasonlóságánál fogva -, bár nyári madár, a csíz 
(czeizli) nevével jelölné meg. Arról nem tud, hogy az utóbbi csak téli látogató. 
Az egyszerű nép az aviphánológiai jelenségeket kevésbé tartja számban, 
különösen az apró madaraknál, időváltozásra pedig az ismertebb, nagyobb ter
metű madarak helyváltoztatásaiból (varjak, vadlibák) von le következtetést.

19. Erdei pinty (Fringilla coelebs) 
általános neve: pintyőke Nagykanizsa

pinty Iharosberény 
Fenyőpintyet (Fringilla montifringilla) külön nem ismerik.

20. Házi veréb (Passer domesticus)
Mezei veréb (Passer montanus)
A nagyközönség -  beleértve az iskolázott réteget is -  nem tesz, de nem is ismer 
különbséget a két verébfaj között. Ki kell azonban emelnünk a lakosság 
tömegéből a földmívelő népünket, elsősorban a kanizsai gazdákat. Ezek -  
különösen a paraszti nyugalommal megáldott öregek -  a mezei verebet külön 
jelölik meg borveréb névvel. Nem óhajtok gazdanépünknek, mint szinte kivétel 
nélkül szőlőművelő és „borissza” népnek a borral való szoros kapcsolatára 
czélozni, inkább arra gondolok, hogy népünk a mezei verebet a szőlőhegyekben 
(sok odvas gyümölcsfával) látja, ahol a házi verebet helyettesíti. Lehetséges az is, 
mivel a mezei veréb fejbúbjának vörhenyessége (eltérően a házi verebet jellemző 
szürke színezéstől) a szőlőtörköly színéhez hasonló (?), így első kapásra őt a 
borra emlékezteti.
Mezei veréb
ritkábban: paragi veréb
kivételesen: erdei veréb (Nagykanizsa).
Házi veréb
elterjedt csóresz
melléknevei: zsebak
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csúfnevén: csausz, míg a fiatalja -  megkülönböztetőül az öregektől:
csuli (Göcsejben a veréb = csuli.) 
csűri felváltva használatban. Nagykanizsa.

21. Sordély (Embriza calandra)
Sordély néven nem ismerik, leghasználatosabb neve: csicseri és felváltva: magányos 
veréb.
Gimnáziumi gyűjteményben preparált példány: magánveréb (Nagykanizsa) 
Keleti körzetben (Somogyszélen): 

kórópityer 
paragi pityer 
kölesi pityer 

ritkán: kölesi csordély
elvétve: koróveréb
(Sajnos a sordély feltűnő mértékben megfogyott, a mai ifjúság alig ismeri.)

22/1. Citromsármány (Emberiza citrinella) 
közönségesen: sárgy óka 

22/2. Nádi sármány (Emberiza schoeniclus) 
általában: nádi veréb.

23/1. Búbospacsirta (Galerida cristata)
Sohasem pacsirta, hanem pityer (Göcsejben: búbos pityer).

23/2. Erdei pacsirta (Lullula arborea)
Ritka jelenség, nem ismerik.

23/3. Mezei pacsirta (Alauda arvensis) 
általában: pacsirta
ritkán: szántó pacsirta

dalos pacsirta (Nkanizsa, Iharosberény).

24. Anthusok (pipis-pityer)
Mint külön fajtákat a nép nem ismeri. Gyűjtőnéven: pacsirta.

24/1. Parlagi pityer (Anthus campestris)
24/2. Havasi pityer (Anthus spinoletta)
24/3. Erdei pityer (Anthus triviális)
24/4. Réti pityer (Anthus pratensis).

25/1. Barázdabillegető (Motacilla alba) 1. p. 7.!
Bár magyar földön találó a barázda jelző, helyesebbnek tartanám fehér billegetőnek 
nevezni -  szemben a sárga billegetővel. (Norvégiái utamon lépten-nyomon 
találkozva a legkisebb gleccserpocsolyák mentén is e madárral, eszembe jutott, hogy 
ott -  barázdás szántóföld hiányában -  nem volna barázdabillegetőnek nevezhető.) 
kanizsai népiesneve: brázdabillegető 

brázdabillegteto
Pusztamogyoródon
(Zala m.) lipicsmadár
Göcsej ben: leánykamadár
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25/2. Sárga billegető (Motacilla flava) 
ritka, külön neve nincs.

26/1. Fakusz (Certhia familaris)
alig ismerik, nagyon megfogyott. A régi, odvas tölgyek korában a kanizsai 
nyelvén: fatetű
ritkán: kisbarkái

kisharkány Nagykanizsa, Iharosberény.
26/2. Csuszka (Sitta europaea)

Szem elé kerülő, bizalmas, jól ismert madarat kanizsai bőbeszédűséggel, váltó 
zatos nevekkel becézik: 

bocs 
szutya 
szutyóka 
kéregsutya 
kéregszucs (szűcs?) 
kéregszutyóka NKanizsa 

Göcsejben: fakusz és csuszka = bocs.

27/1. Széncinege (Parus major) 
anyányi madár: czinke 
fióka: czinege általában
ritkán: tökmagczinke (télen már czinke, fiatal korában czinege)
Göcsejben: tökczinege

21/2. Kék és egyéb czinege (Parus caeruleus) 
sáltalában: czinke

2173. Barátczinege (Parus palustris)
népies neve: barátfejű czinege

gyászczinege (egy esetben) Nagykanizsa.

28/1. Őszapó (Aegithalos caudatus)
általában: dorong-(durung) farkú czinege Nagykanizsa
Göcsejben: rudas czinege

28/2. Királyka (Regulis)
Nincs neve -  czinkeszerűség, illetve az alábbi:

28/3. Ökörszem (Troglodytes troglodytes) 
közismerten: ökörszem.

29/1. Kis őrgébics (Lanius minor) 
legelterjedtebb: gébics 
hanyagul odavetve:szarkagábor 
ritkán: vasfejű szarka (Nkanizsa)

czifragébics Iharosberény.
29/2. Nagy őrgébics (Lanius excubitor)

Mint fenti.
29/3. Vörösfejű gébics (Lanius senator) 

ritka: gébics.



30. Tövisszúró gébics (Lanius collurio) 
legelterjedtebb: szarkagáborján 

szarkagáborgyán 
vág)7 rövidítve: szarkagábor 

gábor 
gábris

gyerkőczék körében,játszi humorral 
(ritkán): gábriel
elvétve: vasfejű gábor Iharosberény

vörös gébics 
esettego NKanizsa 
vasorrú gáborján Iharosberény.

31/1. Légykapók (Muscicapa)
Füzikék (Phylloscopus)
Geze (Hippolais icternia)
Poszáták gyűjtőnéven, mint sűrű bokrokban (csádéban) bujkáló és nyaranta 
hangicsáló madarak, általában valamennyi: csádészó fülemüle (csádé = bokor, 
fülemile: hang után)

31/2. Barátposzáta (Sylvia atricapilla)
L. barátcinege = barátfejű czinege NKanizsa 
Göcsejszélen: papfülemüle.

32 Rigók(Turdus)
Fekete rigó (Turdus merula)
Göcsej ben: hímeske
A többi rigó (énekes-,
fenyő-, léprigó -Turdus):búros
általában: húros rigó,
de előfordul: fenyőhúros (Iharosberény)

fehérszámyú húros (Nkanizsa)
(fenyőrigó)

léprigó = csörgőrigó NKanizsa.

3 3. H antm adár (Oenanthe oenanthe)
Csuk (Saxicola torquata, Saxicola rubetra) 
egyformán
(összetévesztve): földi (födi) kovács

földi (födi) kalapács NKanizsa 
ritkán: partikovács Somogyszélen.

34/1 Kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus) 
helyi neve tz\á\ó&n:vörös farczinkó NKanizsa 

34/2 Fülemile (Luscinia megarhynchos) 
egyszerűen: fülemüle.

35. Vörösbegy (Erithacus rubecula) 
általában: vörösbögy
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szórványosan: vörösbögyike
bögyike Nagykanizsa 

Somogyszélen: vörösbögyőke Iharosberény, Sand.

36. Fecskék
36/1 Füsti fecske (Hirundo rustica) 

általában: fecske, föcske
szórványosan: villásfarkú fecske 
ritkán: vérfócske
ritkán: ke'me'nyföcske (Göcsej).

36/2 Molnárfecske (Delichon urbica) 
általában: fecske, föcske
ritkán: febérfecske Iharosberény
Göcsejben: gatyás fecske.

36/3 Partifecske (Riparia riparia) partifócske
Sarlósfecske erdő- és vadőrök körében szórványosan: 

viharfecske 
vércsefecske 

egy esetben: kőfali fecske
éji fecske (nyilván újszerűségénél fogva).

37. Lappantyú (Caprimulgus europaeus)
„Kecskefejő” néven nem emlegetik, 
helyi népies neve: lappantyú
még gyakrabban: lappancs NKanizsa
szórványosan: éjjeli fócske
ritkán: estéli vércse összetévesztve a sarlósfecskével (Iharosberény)
ritkán: lepely NKanizsa.

38. Búbosbanka (Upupa epops L.) 
leggyakoribb elnevezése: fistos bugybóka 
röviden: bugybóka NKanizsa 
szórványosan
és felváltva: büdös bugybóka

babuka 
babuta
büdös banka (vidéken)

Göcsej ben: ganajmadá?'.

39. Szalakóta (Caracias garrulus) 
általánosan: zöldkánya
Hallottam Vét speciális kanizsai megjelölést is -  de csupán a század elején. Az egyik 
(hangja után): karics. (A nkanizsai gimnázium gyűjteményében 1 példány csacsogó 
karics.)
A másik tőzsgyökeres név: högyőr; nyilván a hegyőrből származtatva azon szokása 
alapján, hogy egyes fák, távíróoszlopok hegyén, gabonakeresztek, boglyák, 
petrenczék tetején megtelepedve leskelődik rovarzsákmány után. Nkanizsa.
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40/1. Zöld küllő (Picus viridis) 
egyszerűen: harkály
felváltva: zöldharkály

zöldküllő 
küllő

elferdítve: barkán (Iharosberény)
czifragébics Iharosberény 

40/2. Szürke küllő (Picus canus) 
mint előbbi. Ritka.

40/3. Fekete harkály (Dryocopus martius)
Ritka. A nép nem ismeri, ha látja: harkálynak nevezi. Erdőőrök fekete harkályként 
ismerik és említik. Hallottam feketeküllőnek is.

41. F akopáncsok
41/1. Nagy fakopáncs (Dendrocopos maior)
41/2. Közép fakopáncs (Dendrocopos medius) nem elkülönítve

tarkaharkály 
czifraharkály 

egyszerűen: harkály
elferdítve: barkán
ritkán: fakopogtató

fakopáncs NKanizsa és környéke.
41/3. Kis fakopáncs (Dendrocopos minor)

kisharkály
humorosan: czifratebénke Nagykanizsa.

42/1. Nyaktekercs (Jynx torquilla) 
általában: nyaktekercs,
de leggyakrabban tekeréncs
és: tekerincs NKanizsa és környéke.

42/2. Kakuk[k] (Cuculus canorus) 
általában: kakuk[k]

kukuk
elvétve: vándorvércse (a költést követő, hangtalan idényben).

43/1. Erdei fülesbagoly (Asio otus)
általában: fülesbagó vagy bagó

43/2. Éti fülesbagoly (Asio flammeus)
Ritka. Neve: fülesbagó 

43/3. Kuvik (Athéné noctua) 
neve: kuvik

halálmadár 
43/4. Gyöngybagoly (Tyto alba)

neve: fátyolosbagó
ritkán: gyöngybagó
elvétve: lángbagó.
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44. Macskabagoly (Strix aluco) 
egyszerűen: bagoly, bagó NKanizsa

vörösbagoly Iharosberény 
a lombos erdők vörhenyes színezetű példányai (Strix a. aluco stridulum) 
ritkán: hujjogató bagó.

45. Raradozók (Raptatores)
Teljes a zűrzavar,
nevezik: kánya, karvaly, sólyom, jva* -  összevissza keverve.
így:

45/1. Vándorsólyom (Falco peregrinus) 
kánya 
nagysólyom

45/2. Kabasólyom (Falco subbuteo) 
karvéj
feketevércse NKanizsa 
hosszúszámyú sólyom 

egy esetben: sarlósszárnyú sólyom
szurkos véjxse Somogyszélen 

45/3. Kis sólyom (Falco columbarius)
45/4. Kék vércse (Falco vespertinus) > vércse, karvély.
45/5. Kis vércse (Falco naumanni)J J

46. Vörös vércse (Falco tinnunculus) 
általában: vércse 
elferdítve: vircse
Nagyobb termetű ragadozók (pl. gatyás ölyv) és a valódi sasok neve: sas. 
A rétihéják közül a barna (Circus aeruginosus) külön berki sas.
Fakó keselyű (Gyps fulvus)
Erdőőrök körében libanyakú sas. Kiskomárom, Lábod.

47/1. Egerészölyv (Buteo buteo)
leggyakoribb: tikbordó kánya 
és: siókánya
gyakran: sivókánya

siápkánya 
nagykánya 
kánya

47/2. Gatyás ölyv (Buteo lagopus)
tikhordó kánya NKanizsa 
nagy siápkánya 
gatyás siókánya
nagysólyom Iharosberény (erdőőrök körében).

48/1. Barna rétihéja (Circus aeruginosus) 
nevei: berkikánya

berkisas NKanizsa
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berkisólyom Iharosberény 
általánosan: kánya

tikhordó kánya 
48/2. Kékes rétihéja (Circus cyaneus) (öreg <J) 

vadőrök körében: fehérkánya 
fehérkarvéj 
halvány örvöny.

49/1. Héja (Accipiter gentilis)
tikhordó kánya 
kánya
nagy karvély 
galambász sólyom 

49/2. Karvaly (Accipiter nisus)
karvéj
karúé
suhétó karvaly Iharosberény.

Milvusok [Kányák]
Pem is (Pernis apivorus) [Darázsölyv]
Circaétus gallicus [Kígyászölyv] nem ismerik. Ritka előfordulásúak.

50/1. Fehér gólya (Ciconia ciconia) 
egyszerűen: gólya

góla
gója NKanizsa 

Göcsejben: gagó „emeletes veréb”
50/2. Fekete gólya (Ciconia nigra)

Ritka. Neve: gólya-

51/1. Kanalasgém (Platalea leucorodia)
kanalasgém 
fehérgém, Kis-Balaton 

51/2. Szürke gém (Ardea cinerea)
fosó gém

ritkán: vasgém, gény NKanizsa
51/3. Üstökös gém (Ardeola ralloides)

fehérgém
selyemgém Kis-Balaton.

52. Batla (Plegadis falcinellus)
Század elején tömegesen jelentkezett Nagykanizsa árterein.
Találó neve: vadpóka
újabban: íbisz, ibicz
Somogyban (messze idegenből érkező, ritka madár): 

búrmadár 
burgmadár 
bmkmadár
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Göcsejben (messze idegenből érkező, ritka madár): 
németkánya Pogányszentpéter.

53/1. Bakcsó (Nycticorax nycticorax)
éjigém Nkanizsa (csak átvonuló, hangja éjjel hallható) 
vakvarjú
kisgém Somogyszél 

53/2. Poczgém (Ixobrychus minutus)
Nem ismerik, rejtetten él. 
ritkán: vasgém, gény NKanizsa

53/3. Vörös gém (Ardea purpurea)
torkos gém (Iharosberény).

54. Bölömbika (Botaurus stellaris)
bölömbika Kis-Balaton 
bikagém Göcsej.

55/1. Nyári lúd (Anser anser)
vándorlúd Balaton melléken

55/2. Vetési lúd (Anser fabalis) 
általában: vadliba

55/3. Lilik (Anser albifrons) nincs megkülönböztetve:
vadliba Nagykanizsa és környéke 

fiatal, pelyhes lúd: zsiba NKanizsa.

56. Vadréczék (Anas stb.))
általában: vadkacsa

vadréce 
vadrucza

A nagyobbfajta és ritkább: dunai récze, értve ez alatt: nagy vízről, a Dunáról, a leg
nagyobb magyar folyóról (és nem a közeli Balatonról) érkező vadrécze.
A kisebb fajta gyűjtőneve:

csörgőrécze.
Részletezve:

56/1. Tőkés récze (Anas platyrhynchos) 
dunai récze 

ritkán: berki récze
56/2. Böjti récze (Anas querquedula) 

csörgőrécze
56/3. Nyílfarkú récze (Anas acuta)

fecske farkú récze (halászok körében)
56/4. Kanalas récze (Anas clypeata)

butaorrú récze (egyéni elnevezés)
56/5. Czigányrécze (Aythya nyroca) 

jártasabbak körében: czigányrécze 
ritkán: baniarécze

czigánykacsa
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56/6. Kisbukó (Mergus albellus) ritka átvonuló 
vadászok körében is: csörgőrécze.

57. Vöcskök
57/1. Vörösnyakú vöcsök (Podiceps grisegena)
57/2. Búbos vöcsök (Podiceps cristatus)
57/3. Kis vöcsök (Podiceps ruficollis) 

gyakrabban: bujár
ritkábban: bukdács.

58/1. Kék galamb (Columba oenas)
vadgalamb
odúgalamb Iharosberény 

58/2. Örvös galamb (Columba palumbus)
örvös NKanizsa 

Szólama: „Süss-Kata-Kukut” Iharosberény 
58/3. Házigalamb

a mezőkre kijáró: paragi galamb NKanizsa 
nagytestű: tikgalamb NKanizsa.

59/1. Gerle (Streptoapelia turtur)
gilicze
gili
gölicze
gerlicze

59/2. Balkáni gerle (Streptopelia decaocto)
Első megtelepedés NKanizsa városban 1941 tavaszán, azóta gyakori és a vidéken 
is elterjedt.

tengeri gerle NKanizsa 
tuba Somogy megye.

60. Bíbicz (Vanellus vanellus) 
általában: bébicz NKanizsa 
Göcsej ben: libocza.

61. Czankók (Tringa)
Árvizek és halastavak mentén jelentkező fajok gyűjtőneve: 

vizisneff
61/1. Erdei czankó (Tringa ochropus) 

hallottam
egyszer-másszor: vízibillegető 

parti föcske.

62/1. Erdei szalonka (Scolopax rustícola)
sneff
snyeff (Kiskanizsa lakossága között több család viseli a Sneff 
nevet.)
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62/2. Sárszalonka (Gallinago gallinago) 
hallottam egyszer-másszor: 

snyeff 
vízinyeff.

63. Kormos szerkő (Chlidonias niger)
Küszvágó csér (Sterna hirundo)

halászmadár
63/2. Dankasirály (Larus ridibundus) 

halászmadár 
sirály
kissirály (Iharosberény) 
hógalamb (Göcsej).

64. Guvat (Rallus aquaticus)
Vízicsibe (Porzana porzana)

vízicsibe
vízicsirke

64/2. Vízityúk (Gallinula chloropus) 
vízicsibe

ritkán: vízitik (NKanizsa és környéke)
tikrécze (Göcsej).

65. Haris (Crex crex)
haris

Szólam: „mesd-mesd” Iharosberény.

66. Szárcsa (Fulica atra) 
általában: sárcza

sárcsa.

67. Fogoly (Perdix perdix)
fogol

elvétve: fogoly tik.

68/1. Fürj (Coturnix coturnix)
fiir (fürjészni = fürözni) NKanizsa. 

68/2. Fáczán (Phasianus colchicus) 
általában: fáczány
szívesebben: páczán
ritkán: páczántik

örvös fogoly (Iharosberény).

69. Éneklő rigó (Turdus philomelos)
Göcsejben: terményes rigó.
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70. Kövirigó (Monticola saxatilis)
idegenben: körösztós veréb Keszthely, Pécs.

70/1. Hantmadár (Oenanthe oenanthe)
földi csuk
csuk a balaton zalai partja.

70/2. Barátfejű poszáta (Sylvia atricapilla)
keni fülemile Baranyamágocs.

Megjegyzés

A madár hímje (c?) Nagykanizsán és vidékén rendesen bak. Pl. bakveréb, bak
galamb, bakrécze (az őzbak = őzbika).

Az emlősök világából is találok feljegyzéseket népünk köréből irataim között. Ezek 
a nyelvészt érdekelhetik.

Újból elnézést kérek jelentésem illetlen kiállításáért. Ha szükséges, gépírással pótlom. 
Ez a jelentés egy példányban kiállítva.

Nagykanizsa 950. XII. 20.

Barthos Gyula
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LŐJEGYZÉKEK

Barthos Gyula a kezdetektől, az első vad elejtésétől (1895. július 19-e, pén

tektől) vezetett lőjegyzéket. A legelső feljegyzéseit iharosberényi szolgálata 

idején (1904-1906) ismételten „Matricula”-ba („anyakönyvbe”) vezette á t  
Ezen füzetet a következő gondolatokkal (strófákkal) kezdte:

„A vadászhajnal örökké 
Legyen csak lelkemé,
A madár, s a hang, mit ád,
Egy boldog, víg világ ”
Tölgyes Zala szülte
Szép Kanizsa vadásszá ihlette
Hubertusa Bános‘ Gyula

Tehát a szerző anyakönyvi bejegyzése és a vadászatok „anyakönyve” csak 
az egyedüli hiteles tanú mindarról, ami megtörtént, amit nem lehet helyes
bíteni, másként magyarázni.

Az említett füzet betelte után Barthos retyezáti évei következtek, ahol külön 
papírlapokra, havi bontásban írta fe l a zsákmányolt állatokat Később áttért az 
évente váltott noteszokra. Ezekbe, miként majd látjuk, nemcsak az elejtett vad

fajokat, azok darabszámát, hanem a vadászat körülményeit, így például 
a használt fegyvert, -sörétméretet is gondosan feljegyezte. így az idegen, a mai 
olvasó szinte el tudja kísérni őt egy-egy vadászatra, egy-egy hajtásra.

A naponta leírt eseményeket később nyomtatott lapokra kezdte (talán 

az ötvenes években?) átvezetni. Ezek a lapok nem voltak összefűzve, így a ter
jedelem végtelen hosszú lehetett. Vajon a praktikussági megfontolásokon 
túl Barthosnafr az is eszébe jutott, ami vadászkörökben közismert babona? 
Az tudniillik, hogy amikor a vadászember vadásznaplója betelik, akkor 

véget ér a vadászat, meghal a naplóvezető. Nem tudjuk, viszont tény, hogy 
ezzel az átmásolással, összesítéssel soha nem készült el.

A napra lebontott naplóbejegyzéseken kívül Barthos vadfajonkénti és 

„életm ű” összesítéseket is készített. Ezek ugyan csak részben maradtak fenn, 
illetve a szerző nem is mindig következetes az egyes tételeket illetően, de a mel
lékletben szereplő évi összesítő jórészt tükrözi a különböző évek vadászati 
lehetőségeit. A végső (?), 1967. évi összesítés szerint életében 30 435 különféle 

vadat ejtett el. (A mellékletként közölt, évi lebontást tartalmazó táblázat
ban ennél valamivel kevesebb vad szerepel. Néhány vadfaj esetében ugyanis
-  például a zergénél -  mind az évi vadásznaplók, mind az összesítők 

hiányoznak.) Sok ez vagy kevés? Ha mai szemmel nézzük, elképesztően sok. 

Ha azonban arra gondolunk, hogy a XIX. század végén, XX. század elején élt, 
nem „középosztálybeli” hanem az arisztokráciához tartozó vadászok életük 

során ennek többszörösét hozták terítékre (ha nem is készítettek róla olyan 

pontos kimutatást, mint Barthos GyulaJ, talán nem is olyan rengeteg.

Ezek után fe l kell tennünk a kérdést, hogy Barthos talán azért vadászott, 
mert szerette volna a vadászati lőjegyzékét„hizlalni”? (A németek közkeletű

‘ Helyesbítés: nagykorúságom kezdetétől az eredeti anyakönyvi bejegyzés alapján recte [helyesen]: Barthos.
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szava erre: Jagd b ü ch lsch ü tz.) S em m ik épp en .  B izonyság erre, h o g y  a va d á 
s z a t i  e r e d m é n y e k  „ e lk ö n y v e lé se ” m e l l e t t  is s z á m ta l a n  m egf igye lés t ,  
e s e m é n y t  ép p en  a n o teszokban  rö g z í te t t  -  a z  e le j te t t  v a d fa já v a l  és s z á m á 
val eg y fo rm a  súllyal, eg y form a  érdeklődéssel.

M indezeknek  tu d a tá b a n  la po zzu n k  bele a tö b b  m in t  ö tven  év  vadásza ti  
n apló jábó l kész íte t t  vá logatásba!
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ERDEI SZALONKA

Barthos az első szalonkáját -  miként már azt korábban láttuk -  a selmeci évek alatt, pontosabban 

1903-ban ejtette el A következő évben három szalonkát -  még mindig Selmec környékén -  lőtt. Aztán 

a dunántúli szalonkák következtek: az 5-1'ket 1904. október 27-én, csütörtök délután Iklón, a 6-dikat 
pedig december 15-én, csütörtök délután Pogányszentpéter határában ejtette el (Fegyvere mindkét 

esetben 12-es Lancaster volt, ez utóbbi alkalommal 6-os söréttel töltve, mivel nyúlra vadászott) 

A retyezáti évek alatt rendszeresen vadászott szalonkára, tavasszal és ősszel is. Idézzünk 
erre két példát!

1910. március 21. hétfő, esti húzáson 
Dupagyál
• szajkó [1] állt
• szajkó [1] reptében
• erdei szalonka [1] reptében
• erdei szalonka [1] reptében
Hammerless 12-es, 8-as sör éttel.

1910. október 29. szombat, délután 
[OraljaJBoldogfalva
• erdei szalonka [1] reptében
• nyúl 4 futtában 
Hammerless 12-es, 10-, 6-os söréttel.

Ezek után következtek a zalai, somogyi szalonkahúzások, de inkább -hajtások:

1928. november 28. szerda, délután 
Gulyajárás, Hajtás
• erdei szalonka 1 (44+30=74.) reptében
• róka 1 9 futtában 
Hammerless 12-es, 8-as söréttel.

1927. március 15. kedd, egész nap 
Szentmiklósi [miklósfai] grófi erdő\ hajtóvadászat
• erdei szalonka 1 
Hammerless 12-es, 10-es sörét 
6 puskás=3 sneff.

1929. április 5. péntek, délután 
Gulyajárás
• ölyv 1 
Hammerless 12-es, 8-as sörét.
Csikójárás
• erdei szalonka 4 
Kisberek
• erdei szalonka 2 
Hammerless 12-es, 10-es sörét.
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1933. március 31. péntek, délután (esőben)
Bajcsa
• erdei szalonka 6 reptében (hajtva 6 gyerek, egyedül) 
Hammerless 12-es, 10-, 70-, 20-, 70-, 8-as söréttel.

1934. április 6. péntek, délután és este 1 7 
Zsigává, Csikójárás
• erdei szalonka 2 c? 9 hajtásban, reptében
• erdei szalonka 1 c? esti húzáson, reptében 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

1939. március 24. péntek, délután
(Gábor-nap, Tibor XXVI. születésnapja!)
Zsigává, Csikójávás
• erdei szalonka 1 reptében, hajtásban 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.
• meggyvágó 1 jegenye tetejéről 

(Coccothraustes c.)
longrifle 6 mm-es, longgolyó.
jegenyenyár tetejéről (babonás érzés L. 1903. XII.30.)

Jegyzet: Coccothr: 1903. XII. 30. Tópatak 1015-iíc 
1939. III. 24. Zsigárd 22 339-ik [vadam].

• erdei szalonka 2 esti húzáson 
Hammerless 12-es, 10-es sörét.

1940. április 2. kedd, délután 
Zsigávái eváő
• erdei szalonka 3 cJ 19 reptében
• róka 1 9 futtában
(Négy hajtóval -  Lilkóval -  Zsigárd-erdő déli részén hajtás, zsebben 7 tölténnyel, 
felverve 4, lelőve szerencsésen 4 szalonka 6 patronnal, maradt 1, Lilkó által észre
vett rókára czéllövői tagban hajtás, megjött és egyetlen 12 [-es] patronnal részben 
fektetve. Waidmannsheil!)
Hammerless 12-es, 14-, 12-es patronnal.

1941. március 16. vasárnap, délután 
Czevina (Csicsókás nyilaáék)
• róka 1 9 futtában (9 drb embrió)
• erdei szalonka 2 reptében, egy standon, hajtásban
• erdei szalonka 1 reptében, stráf 
Hammerless 12-es, 12-, 10-es söréttel.

1943. március 26. péntek, délután 
Czevina
• erdei szalonka 1 <5 reptében, hajtás
Pieper Denistől Lánc. 12 [-es] (10[-es sörét]) erdélyi fegyverem 30 év után kézbe 
véve.
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1943. április 4. vasárnap, délután 
Iharos, Bakoskút
• erdei szalonka 2 reptében 
Gágy
• erdei szalonka 1 reptében 
Ararát
• erdei szalonka 2 reptében, hajtások 
Frommer 12-es, 14-, 10-es söréttel.

1943. április 6. kedd, délután 
Zsigárd-erdo
• erdei szalonka 2 <J reptében, hajtások 
Hammerless-Bock 12-es (Bársony Kálmán-féle), 10-es söréttel.

1944. március 20. hétfő, délután ? 7 
Zsigárd, őzlegelő
• erdei szalonka 1 reptében, húzáson korrogva első!
Demibloc 12-es, 12-es söréttel (farkasölő fegyver Malomvízről).

A következő napokban még kijárt szalonkázni, illetve néhány hajtást is rendeztek, majd 
ebben az évben az utolsó bejegyzés:

1944. március 29. csütörtök, délután 
Zsigárd
• róka 1 9 futtában (öt kölyökkel)

(szalonkahaj tásban)
Hammerless 12-es, 10-es söréttel (27 db).
„Vadászat egyelőre befejeződött...”

Az újrakezdés, a viszontagságos újrakezdés azonban ismét a szalonkaünnephez kapcsolódott:

1946. március 24. vasárnap, délután 1 5
Tibor XXXIII. szül. napján 
Ságisarok
• erdei szalonka 1 reptében, hajtásban (760-ik)
Frommer 12-es, 10-es söréttel.

1946-ban ez volt az egyedüli vadászata, majd következett 1947, amikor újra szalonkával 
nyitotta a számára rendkívül sovány vadászidényt:

1947. március 24. hétfő, egész nap 
Tibor XXXIV. szül. anapján 
Nasiczi vágás
• erdei szalonka 4 reptében, hajtásban (764-ik)
Hammerless 16-os (demibloc), 12-, 10-es söréttel.

Végül a legutolsó bejegyzése:
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1950. március 23. csütörtök, délután 
Szentlászló-erdo (Ságvár), Klastrom-völgy
• Scolopax rus[ticola] 1 reptében, húzáson

[erdei szalonka]
Frommer 12-es, 12-es söréttel.

Egy töredékes feljegyzés szerint viszont még 1963. április 4-én is lőtt Marcaliban (16-os 
Frommerral, 10-es söréttel) szalonkát.

FÁCÁN

Az első fácánt, mégpedig tyúkot, 1899. október i-jén, vasárnap délután lőtte g mm-es flóbert- 
golyóval a Békási-tónál.* Ezt követte az első fácánkakas ugyanott, de csaknem egy évvel 
később, igoo. szeptember 30-án, vasárnap délután, s a flóbertpuska ezúttal söréttel volt 
töltve. Tizenegy fácánt ejtett el ezzel a puskával (általában 8-as söréttel töltve), majd 1904. 
augusztus n-én az iharosi Polgárvágásban -  egyébként fogolyra vadászva -  lőtte a i3.-at, egy 
tyúkot, de ezt már a 14-es Lancasterral, 8-as söréttel.

A Retyezátba kerülve alig ju to tt fácánhoz, legfeljebb az otthon töltött szabadsága alatt 

Érdekes azonban, hogy a kernyesdi parkban volt fácán, ahol 1915 (?) csütörtök délután 

lőtt egy fácántyúkot (u -es Hammerless-sel, 10-es söréttel). A lőjegyzékben eleinte 
elkülönítette az örvös fácánkakasokat az örvnélküliektől, de a későbbiekben már csak a tyú

kokat és a kakasokat. (Mi a táblázatban -  egyszerűsítés miatt -  ezt nem tesszük.) 
Érdekességként megjegyezzük, hogy összes fácánzsákmánya csak 1930-ban érte el az ötszá
zat. Ennek az a magyarázata, hogy általában kevés volt a fácán, a nevelésével csak néhány 
uradalom foglalkozott.

Ezek után idézzünk fe l néhány „fácános” vadászatot!

1924. január 3. csütörtök, egész nap
Hg. Festetics-uradatom Gála, Lankóc, Berzence, Bukvina-legelő
• fácántyúk 1
• fácánkakas 1
• fácántyúk 2
• fácánkakas 1
• nyúl 1
• fácántyúk 1
• nyúl 4
• fácántyúk 1
• nyúl 1
• fácánkakas 2
• fácántyúk 
Csertiházi erdő

1

• üregi nyúl 4
• üregi nyúl 5
• üregi nyúl 2
• üregi nyúl 1 }

futtában vagy ültében

*Az első fácán, fogoly és fürj elejtését a nagyközönségnek is megírta. Lásd az 5. számú bibliográfiai tételt.
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• üregi nyúl 8 )  futtában vagy ültében
• üregi nyúl 2 J
Remízek
• üregi nyúl 2
• üregi nyúl 6
• üregi nyúl___________ 4
összesen: 50 db
Hammerless 12-es, 8-, 10-, 12-es sör éttel.

1930. december 21. vasárnap, egész nap 
Ujmajor körűig Felsősánc
• nyúl 1 futtában
• nyúl 3 futtában

Ujmajor földek, Felsősánc, körvaáászat
• nyúl 4 futtában 
Hammerless 12-es, 8-as söréttel.

Békás-tó keleti oldal egy standon háromszoros hajtásban,
szomszédok dr. Kiss István, dr. Fodor Aladár
• fácánkakas 3 reptében
• fácánkakas 2 reptében, coupdublé
• fácánkakas 3 reptében
• fácánkakas 2 reptében
• fácánkakas 2 reptében, coupdublé 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel

Ürgegödrök mezeje, körvadászat
• nyúl 2 futtában
• fácánkakas 1 reptében
• nyúl 1 futtában 
Hammerless 12-es, 8-, 8-, 8- 10- 10-es söréttel.
Más helyen több kakast lőttem hiba nélkül, mint 1929-ben!
Esett 133 nyúl, 45 fácán <J 
19 puskás (!) 
matador=24 drb én!
(Itt látható, hogy továbbra is a Békás-tó környéke a legjobb fácánélőhely.)
A következő vadászatokon is a nyúlé volt a meghatározó szám, de azért esett fácán is szépen.

1939. január 7-9. szombat-hétfő
Erdőcsokonya, gr. Széchenyi Lajos uradalma
összegzés:
• róka 3
• mezei nyúl 67
• üregi nyúl 1
• fácánkakas 22
• fácán tyúk 34
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• tőkés réce 1
• hamvas varjú_________ I_
összesen: 129
Első nap: 41 db, 4 puskás, szélviharban! Egy napon 3 róka! Ritka élmény! 
Második nap: 47 db, 7 puskás.
Harmadik nap: 41 db, 3 puskás.
Az összeredmény: 680 vad.
Hammerless 12-es, 8-, 10-es söréttel.

1939. november 17. péntek, egész nap
Berzence, Lankóc-erdo (világhíres egyének nyomdokain járva)
délelőtt
• nyúl 3 futtában
• fácánkakas 1 reptében
• nyúl 2 futtában
• fácánkakas 3 reptében
• nyúl 2 futtában
• fácánkakas 1 reptében
• nyúl 4 futtában
• fácánkakas 1 reptében
• nyúl 1 futtában
• róka 1 a futtában (lappui [?] előtt)

délután
• fácánkakas 1 reptében
• nyúl 2 futtában
• nyúl 4 futtában
• nyúl 6 futtában
• fácánkakas 1 reptében
• róka 1 9 futtában („égésben”)
• fácánkakas 5 reptében
Hammerless 12-es, 12-, 8-as sörét.
6 puskás=139 db vad. Barthos=39 db, legtöbb és benne 2 róka! Matador!

A nagy telek természetesen a fácánállományt sem kímélték. Ennek tudható be, hogy az 
1943. évi lőjegyzéken már csak 3 szerepel, a következő évin meg egy sem. Legközelebb 1959- 
ben lőtt egy darabot, s ezzel is alig haladta meg az 1400 db általa elejtett fácánt.

FOGOLY, FÜRJ

A szerző a legelső foglyot 1901. július 24-én délután, szerdán, a kanizsai határban ejtette el, 
mégpedig 9 mm-es flóberttal, golyóval. Fürjre a következő évben, augusztus 20-án délután, 
ugyancsak szerdán, de Bagola határában került sor. A fegyvere itt szintén flóbert volt, de ezúttal 

6-os söréttel töltve. Később már a i4~es Lancasterral vadászott fogolyra, fürjre. Például 1904. 

augusztus n-én, csütörtökön, az iharosi Polgárvágásban 6 foglyot és egy fácánkakast lőtt 
Malomvízen és közvetlen környékén is otthonosak voltak ezek a madarak. Innen idézünk 

egy-két vadászatot:
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1909. augusztus 2. hétfő, délután 
[•••]
Malomvízi mezők
• fürj 8 db
• fürj 2 db coupdublé
• fürj 1 db
Lancaster 24-es, 12-es söréttel.

1909. augusztus 7. szombat, délután
[...]
Uncsukfalva
• fogoly 2 db coupdublé
• gerle 1 db rep tében
• fogoly 2 db 
Lancaster 24-es, 12-es söréttel.
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5 aztán jöttek a csendes, foglyászó délutánok, amikor itt-ott fü?j is esett. Olvassunk bele!
1922. augusztus 13. vasárnap, délután 
Peresi mező

fürj 1
fogoly 2 coupdublé
fogoly 3
fürj 1
fogoly 1
fürj 2

Lancaster 12-es, 14-es sörét.

1923. augusztus 15. szerda, délután 
Cserpesi mező

fogoly 2 coupdublé
fogoly 1 reptében
nyúl 1 futtában
fogoly 2 reptében
nyúl 1 futtában
fogoly 3 reptében
fürj 1 reptében

Hammerless 12-es, 12-es sör éttel.

1934. augusztus 20. hétfő, Szt. István, délután 
Hosszúvölgyi felső, községi mező
• fogoly 2
• fogoly 2
• fogoly 3
• fogoly 2
• fogoly 1 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

reptében
reptében egy lövésre 
reptében
reptében egy lövésre 
reptében

A vadászatokat néha érdekes esetek is tarkítják. Például:

1929. október 14. hétfő, délután 
Gyóta (tengeriben)
Fürj 1, földön! Egy nyúlra lőve földön csodálatos véletlen útján meglőttem, 
vergődésre lettem figyelmes. Első ily eset!
Hammerless 12-es, 14-es söréttel.

1926. aug. 14. szombat, délután 
Almaszegi-dűlő

fogoly 4 reptében
fogoly 2 coupdublé reptében
fogoly 1 reptében
pacsirta 1 ült \co u
fogoly 1 reptében i
fogoly 2 reptében

100



Véletlen: egy hibás lövésre a tarlón ülő Alauda arvensis [mezei pacsirta] bukott fel! 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.
Gyula 4 fogoly, 1 fürj 
Tibor 1 fogoly.
Itt látható, hogy helyenként és időnként a fiúk zsákmányát is feltüntette.

Ezután idézzünk két „hercegi” foglyászásról is tudósítást!

1936. augusztus 10-11. hétfő, kedd, 2 nap 
Somogyberzence, hg. Festetics-hitbizomány
Összegzés: 
• fogoly 88
• fürj 6
• szárcsa 5
• tőkés réce 2
• cigány réce 9
• kóbor macska 1
összesen: 111
Hammerless 12-es, 8-, 10-, 12-, 14-es söréttel.
A 7 puskás (Rochlitz, Pethő, Barthos, Fuisz, Gyapay erdőtisztek, Hám főszolgabíró, 

Költő csendőr százados) összeredménye: 414 db vad.

1939. augusztus 27-28. vasárnap-hétfő
Somogyberzence, Somogyudvamok [Hg. Festetics-hitbizomány]
• fogoly 77
• fürj 3
• haris 1
• tőkés réce 4
• vadgerle 1

85 db vad
Hammerless 12-es, 12-, 10-es sörét.
I. nap 5, II. nap 4 puskás lőtt összesen 308 db foglyot, ebből a második napon 163 esett. 

Ezek után következett az 1930-40. évi tél, amelyről a könyvében a következőket írta:
Mint közismert, tulajdonképpen egy hófergeteges szélvihar seperte el a Duna- 
medence területén a kedves fogoly-(Perdix)állományt. A veszteség kb. 2 millió madár. 
Szomorú és fájdalmas példa arra, hogy a madárvilágot is minő károsító tényezők 
érhetik! Viszont a jövő azt is igazolni fogja, hogy egy őshonos madárfaj alkalmazkodó 
tehetségével -  a fogoly esetében az ember közvetlen közreműködése mellett -  sza
porodás terén is újabb erőteljes számbeli felemelkedést érhet el.

Ezt a derűlátást aztán az 1940-41. évi, majd az azt követő tél végképp szertefoszlatta. 
1940 végén a lőjegyzék hátuljára már ezeket rögzítette:

Megjegyzések: A geológiai jégkorszak óta példátlan és életemben is soha el nem 
képzelt és a megbetegedésig fájdalmas eset, hogy nem is láttam foglyot, fürjet az őszi 
idényben, csak 4 drb nyulat lőttem! Ok: 1939-40[. évi] abnormális tél, az 1940[. évi]
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tenyészidény 1200 mm csapadékkal, és most ismét egy abnormális tél: 1940/41. 
Optimismusom mellet is hosszú évekre sivárnak kell lássam a jövőt! 1940. Sylvestert 
Obornakon vadorzókkal fejeztem be. Szebb jövőt! -  adjon Isten!

Barthos
A fő  foglyászási időszakban ezt írta be:

1941. szept. 15-21.
Búsító üresség, vadászati pangás!
Szomorúság a vadászszívekben!

1941-ben, szeptemberben két alkalommal lőtt 2-2 fürjet, majd a következő évben szintén 
kettőt. A fogolyra vonatkozó legutolsó bejegyzés pedig ez:

1949. szeptember 28. szerda, délután 
Balatonkiliti
• Perdix perdix [fogoly] 1 cJ reptében 
Frommer 12-es, 10-es sör éttel.

Barthos „ Vegyük sorba: fürj-fogoly-fácán” címmel írta le az említett vadfajok vadásza
tához fűződő emlékeit. Mivel ez nem maradt fenn, így legalább az általa elejtettek számát 
közöljük: fürj -  843 db, fogoly -  3918. Ez utóbbihoz hozzátehetjük, hogy a veréb és a nyúl 
után fogolyból ejtette el a legtöbbet.

GALAMBOK ÉS GERLÉK

A legelső házigalambot i8g6 júliusában, pontosabban nem meghatározott napon, de min
denképpen szerda délelőtt lőtte a Baranya megyei Mágocson, mégpedig csúzlival, amibe fic
kót (darabolt ólmot) „töltött". Ezt aztán további házigalambok, majd i8gg-ben (május 14., 
szombat délután) vadgerle (Békás-tó, 6 mm-es, golyóval töltöttflóbert) és örvös galamb követte:

1900. augusztus 8. szerda, délután 
Ujmajori határ
• örvös galamb 1
• örvös tuba 1 
9 mm-es flóbert, sörét.

A flóberttal való „galamb ászát” a későbbiekben is kedvenc időtöltése volt. Erről tanúskodik 
a következő délután krónikája:

1902. augusztus 5. kedd, délután 
Kanizsai mezők
• galamb 1
• galamb 1
• galamb 1 
9 mm-es flóbert, 8-as sör éttel
• galamb 1 
9 mm-es flóbert, 6-os sör éttel.
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Selmecen elsősorban kék galambot volt lehetősége lőni:
1903. március 20. péntek, délután 
Tópatak, Lorincz-tanya
• vad[kék] galamb 1 
Lancaster 14-es, 10-es söréttel.

Ezek után idézzünk egy „galambos” vadásznapot a Retyezát aljáról!

1911. október 7. szombat, délután 
Uncsukfalva
• fürj [1] reptében 
Berek
• vadgalamb 3 drb egy lövésre 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.
Malomvíz, kastély
• házigalamb 2 db egy lövésre 
longrifle 6 mm-es, short [golyó].
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Házigalambot versenyen is lőtt, de ilyen lövészeten való részvételről a naplóban csak két 
bejegyzés található:

1910. szept. 4. vasárnap, délután56 
Hátszeg
• házigalamb 5 db reptetett (galamblövőverseny)
Hammerless 12-es, 10-sörét.

1924. jún. 22. vasárnap, délelőtt 
Zalaegerszeg galamblövészet
• házi galamb 8 db 10 galambból érvényes 7, nem 1. 
Hammerless 12-es, 10-, 12-es sör éttel.

Most kísérjük el néhány vadászatra, ahol galamb-, illetve galambfélék is szerepeltek 
a terítéken!

1926. május 28. péntek, délután 
Práter vasút alja
• házigalamb 2 reptében 
Vasút mente
• mezei veréb 1 <J
• kis őrgébics 1
• házi veréb 1 <J
• tövisszúró gébics 1 <J 
Bajcsa község
• örvös galamb 1 reptében
• házi veréb 2 
longrifle 6 mm-es golyó

1933. június 30. péntek, délután (50. születésnapomon)
Zsigárdi bivalytó
• tőkés réce 2 <J juv. reptében 
Zsigárd
• örvös galamb 1 reptében 
Hammerless 12-es, 12-es söréttel.

1939. július 1. szombat, délután 
Bivaly-tó
• vadgerle 1 reptében 
Hammerless 12-es, 10-es sörét 
Zsigárd-major
• mezei veréb 1
• házi veréb 1 
Walther 6 mm, longrifle-golyó 
Bíbicz-tó
• vadgerle 1 
Walther 6 mm, longrifle-golyó.

104



1940. március 6. szerda, délután 
Gulyajárás
• örvös galamb 1 
Walther 6 mm, longrifle-golyó. 
Kislászlóerdő
• örvös galamb 1 
Hammerless 12-es, 12-es söréttel. 
Hosszúvölgy
• örvös galamb 1 
Hammerless 12-es, 12-es söréttel.

1940. március 11. hétfő, délután 
Bánfapuszta
• örvös galamb 1 
Walther 6 mm, longrifle-golyó.

1940. május 28. szerda, délután 
Felsősánc, Ujmajor
• kabasólyom 1
• szarka 1
• vadgalamb 1 <5 
Hammerless 12-es, 12-es söréttel.
• seregély 1 
Walther 6 mm, longrifle-golyó.
• vadgerle 2 
Hammerless 12-es, 12-es söréttel.

(ült) (szánról)

reptében

reptében

(fogolyetetőnél repcemagot szedegetve)

reptében 
juv. ült 
ült

reptében

1941. június 30. hétfő (LVIII. születésnapom) 
Ujmajor (repcetarlón)
• vadgerle 20 drb reptében
Hammerless 12-es, 14-es söréttel.

1942. július 31. péntek, délután 
Iharos, József-major

vadgerle 2 reptében
vadgerle 1 reptében
vadgerle 1 ült
vadgerle 3 reptében
vadgerle 1 reptében

Hammerless 12-, 20-as, 12-, 14-es söréttel.

1943. szeptember 15. szerda, délután 
Felsősáncy Újmajor
• örvös galamb 1 ült \ COupdublé
• vadgerle 1 reptében J
• örvös galamb 1 ült
• kék galamb 1 ült
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• vadgerle 1 reptében 1 coupdublé
• szarka 1 reptében J
• vadgerle 3 reptében 
Frommer 12-es, 10-es söréttel.

Ezek után a ritkaságokból:

1933. május 16. kedd, délután 
Bajcsai-major
• vadgerle 1 reptében. Bal szárnyán 5. első evezőtoll hiá

nyában hibásan repült (ornithológiai raritás).
Hammerless 12-es, 10-es sörét.

1941. szeptember 7. vasárnap, dél 
Nagykanizsa, Fő út 5.
• Balkáni

(félholdas) gerle -  1 
Streptopelia decaocto decaocto Frid. (keleti kacagó gerle: Turtur risorius dec. Frid.) 
Walther 6 mm -  short golyó.

A balkáni gerle egyre elterjedtebbé vált, sőt az ínséges időben légfegyven-el vadászó Barthos 
legfőbb zsákmánya -  a veréb után -  éppen ez a madár lett.

1948. április 17. szombat, este ? 7 
Fő út 3. (várépületből)
• Balkáni gerle 1 <J vadgesztenyefáról fejlövéssel.

(Streptopelia decaocto decaocto) (Gyomortartalom: tengeri, bükköny, árpa.)
légfegyver 4,5 mm (diabolo).

1951. augusztus 20. hétfő, egész nap 
Barátmajor
• házi veréb 3
• balkáni gerle 1 (50-ik!) 
légfegyver, diabolo.

Végül itt is leírjuk az „életműeredményt 
örvös galamb: 159 db
kék galamb 59 db
vadgerle 694 db
balkáni gerle 50 db
házigalamb________250 db
összesen 1112 db.
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Ebbe a kategóriába mind a vízi-, mind a gázlómadarakat besoroljuk. Barthos ornitológiai 

érdeklődése természetesen ezekre a madarakra is kiterjedt, bár általában nem tartotta 
magát „vízimadár-specialistának”.

A naplójegyzések tanúsága szerint legelőször böjti récét lőtt, mégpedig 1903. augusztus 6-án, 
csütörtök délelőtt a kanizsai határ I. bürüjén (fegyvere: 14-es Lancaster, io-es söréttel). Aztán 

Iharosberényben 1904 nyarán bepótolta a vízivaddal kapcsolatos lemaradását Augusztus 9-én 

tőkés réce, 1o-én szárcsa és vízityúk, 19-én csörgő réce, 24-én pedig cigányréce. Az ottani halas
tavakon a 14-es Lancasterével vadászott, 10-es söréttel.

Malomvízi szolgálata idején is volt lehetősége vadkacsára vadászni. Ebből az időszakból 
idézzük a következő bejegyzést:

1909. augusztus 30. hétfő, délután 
Malomvíz
• apró [csörgő] réce 2 egyik állt, másik repült -  coupdublé 
Lancaster 24-es, 12-es söréttel.

Visszakerülve Zalába többször is kirándult a Kis-Balatonhoz, ahol gyűjtési célból többféle 
madarat lőtt. Erről külön leírásban számol be. *
Itt csak egy családi kis-balatoni kirándulás naplóbejegyzéseit idézzük -  előbb az apától, 
majd a fiától.

1925. augusztus 29. szombat, egész nap 
Kis-Balaton (Hg. Festetics, apátság)
2 csónakon: Gulyás József, Böröcz Mihály, gyerekekkel.
• tőkés réce d  1 reptében
• szárcsa 1 reptében
• szárcsa 3 reptében egy duplára
• szárcsa 3 reptében egy duplára 
Hammerless 12-es, 10-es sörét.

Ifj. Barthos Gyula:
Kis-balatoni kirándulás vadászati eredménye:
Papa: 7 szárcsa, 1 vadréce
mérnök úr: 1 szárcsa
Tibor: 1 vízicsibe, 1 vörösgém!
Láttunk 7 drb nemes kócsagot.

* Lásd az „Őslápok nyomán -  kultúrvizek” című fejezet Kis-Balatonra vonatkozó részeit.
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1922. február 26. vasárnap, délután 
Leányvár
• vetési lúd 3 négy lövésre egy csapatból 
Winchester 12-es, 2-, 6-os sörét.

1922. november 5. vasárnap, délután 
Leányvár
• vetési vadlúd 2 reptében 2 lövésre, csapatból.

Maxival becserkészve egy nagy csapatot 
erős szélben, ő is, én is beledupláztunk, 
kiesett 4 db.

Winchester 12-es, 2-es sörét.

1929. január 19. szombat, délután 
Fűzvölgy
• vetési vadlúd 3 reptében
• vetési vadlúd 5 1 ült, 4 reptében quartett 
Winchester 12-es, 4-, 4-, 8-as sörét.

Csere-híd
• vetési vadlúd 1 ült, szánról 
Winchester 12-es, 4-es sörét.

A két világháború közötti időszakban többször vita tárgya volt a gólya védelmének 
kérdése.511906-tól ugyan védett volt, de ezt a védettséget 1933-ban feloldották. Barthos min
denesetre már korábban is elejtett egyet-egyet. Például 1925-ben:

1925. május 26. kedd, délután
• gólya 2 egy lövésre. 150 lépésre álltak (24 db egy

csomóban).
Új Mannlicher-Schoenauer 6 V2 mm-es, távcsővel (első vadami), bleispitz [ólomhegyű 
lövedék].
[...]

Fityeházi út
• gólya 1 100 lépésre állt.
Mannlicher-Schoenauer 6,5 mm , bleispitz, távcsővel tűzben [ma?'adt\.

Ezek után néhány récevadászatot idézünk fel.

1927. július 28. csütörtök, délután 
Iharosi halastavak
• tőkés réce 4 reptében, tarlóhúzáson, magas lövések!

(Roth Gyulával!)
Winchester 12-es, 10-es söréttel.

Ezek után néhány szerencsés vadlibavadászatot idézünk az 1920-as évekből:
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1935. február 14. csütörtök, délelőtt 
Denevér-árok
tőkés réce c? 1 reptében
tőkés réce <J 1 úszva (fegyverpróbából)
Winchester 12-es, 10-es söre'ttel.

délután
• tőkés réce <J 2 reptében, coupdublé

tőkés réce <J 1 reptében

Práter
• tőkés réce <5 1 reptében 
Winchester 12-es, 10-es söréttel.

1936. július 11. szombat, délután 
esti húzáson, 1 7 - 1 9
Práter, lesállásból
• tőkés réce <J 18 reptében (3 coupdublé) 
Hammerless 12-es, 10-, 12-es söréttel.
(Tibor lőtt 19 db-ot, összesen 37 db.) Raritas!

1937. augusztus 23. hétfő, egész nap
Móriczhelyi 5., 6. sz. tavak csónakos hajtóvadászat[a]
• tőkés réce 1
• apró (csörgő) réce 1
• cigányréce 3
• szürke gém 1
• szárcsa 43 
összesen: 49
100 patron = 49%, más puskások = 30% (szél és magasság)
Hammerless 12-es és Winchester 12-es, 10-es söréttel.

1942. augusztus 25. szerda, délután 
Iharos, Szúnyog-major; 9. 11. sz. halastavak
• cigányréce 1 reptében
• böjti réce 1 reptében
• vadgerle 1 reptében, hajtásban
• szárcsa 1 úszva
• tőkés réce (matador!) 7 reptében, esti húzáson 
Hammerless 12-es, 8-, 12-, 14-es sör éttel.

1943. augusztus 18. szerda, délután 
Iharos
• fürj 2 reptében, coupdublé
• fürj 3 reptében
• tőkés réce 6 reptében (árpatarlóra húzáson!) 
Frommer 12-es, 12-es, 10-es söréttel.
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1944. szeptember 25. hétfő, délután 
Iharos, Csicsói árpatarló
• tőkés réce 10 reptében, esti húzáson!
Hammerless 12-es, 10-es sör éttel.

Néhány érdekesebb madár a vízivadhoz soroltak közül:

1922. január 30. hétfő, délelőtt 
Soós-féle kanális, Bajosa
• kis bukó 3 reptében, couptripplé 
Winchester 12-es, 10-, 6-os söréttel.

1939. július 19. szerda, délután 
Móriczhely, 3. sz. új tó
• nagy kárókatona, kormorán (Phalacrocorax carbo L.)

[1] reptében,
súlya: 2 kg, méretek: 83/36/21 cm 

szívós, fán is ült (2 db), első!
Hammerless 12-es, 8-as sörét.
[...]

1940. január 20. szombat, délután 
Práter, Leányvár
• rövidcsőrű vadlúd [1] 270 lépésről, szán mellől, csapatból, 

(Anser brachyrhynchus testközép[en], tűzben [maradt], 
brach. Baill.)
Első hiteles példány Magyarországon!
(VIII. 2. Bpest közlés M.M. Int.)
[Először gegelúdnak (piroslábú -  Anser fabalis neglectus -  vetési lúdnak 
határozta meg.]

Magnum 8 mm, H-Mantel golyó, távcsővel.

• vetési lúd 1 reptében
• tőkés réce 9 1 reptében
• Hammerless 12-es, 8-as söréttel.

Végül egy 1949. évi vadásznap, amibe még „belefért ” a vadliba is:

1949. január 29. szombat, délelőtt 
Zsitfapuszta
• házi veréb 4 
légfegyver.
délután
Zsitfapusztai mezok
• nagy lilik 1 reptében
• vetési lúd 1 reptében, ráhajtás 
Lancaster 16-os, 8-as sör éttel.

112



Zsitfa-erdö, Hollósfai nyiladék
• sármány 1
légfegyver.

Az összesítőjében „különféle víziszárnyas ” név alatt 600 elejtett vad szerepel, ra/g harist 
(30 db) és a sárszalonkákat (80 db) külön mutatta ki.

RAGADOZÓ MADARAK

Bár erről a témáról, különösen a szirti sas vadászatáról külön tanulmányban is beszámol, 

szükségesnek látszik mégis néhány bejegyzést a vadásznaplójából is idézni.
A legelső „kampós csőrű” madarat, egy vörös vércsét, igoi. február 24-én, vasárnap 

délután lőtte a Békás-tó környékén. A fegyvere 9 mm-es flóbert volt, amelyet söréttel töltött 

meg. Ugyanezen a napon, ugyanitt és ugyanígy elejtett egy erdei fülesbaglyot is.
Később a malomvízi szolgálati helyén rendszeresen uhuzott, amelynek egy-két bejegyzését 

most idézzük:

1910. szeptember 1. csütörtök, délelőtt 
Uncsukfalva, Noláczvád
• ölyv 6 reptében, uhulesen
Hammerless 12-es, 8-as söréttel.

1910. szeptember 14. szerda, délelőtt 
Malomvíz
• vörös vércse 1 reptében, uhu
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

[Óraija]Boldogfalva, délután
• lármás sas 1
• lármás sas 1
• házi veréb 1
• ölyv 1
• ölyv 1
• fürj 4 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

reptében, uhules 
reptében, uhules 
longrifle-golyó, 6 mm-es 
reptében, uhufles] 
reptében, uhu [les] 
reptében

1916. március 10. péntek, délelőtt 
Malomvízi mezők
• gatyás ölyv 6
• ölyv 1
• vörös kánya (Milvus) 1
• szarka 1 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

reptében, uhuzás 
reptében, uhuzás 
reptében, uhuzás 
reptében, uhuzás

1916. július 25. kedd, délelőtt 
lMalomvízi] Tanya
• hamvas varjú 1 juv., reptében, uhuzás
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• ölyv 1
• ölyv 1 
[Fegyvermegjelölés nélkül].

1907. augusztus 2.
Zenóga
Voltur monachus
• [Aegypius monachus 

barátkeselyű] [1]
Mauser 8 mm-es golyó.
[...]
1916. augusztus 4. péntek, dél ? 2 
Gropita 2100 m magasságban]

reptében, uhuzás 
ült, uhuzás.

barátkeselyű 
Voltur monachus

1

juhdög mellől

juv., ült, cserkészve
8,5 kg, reptereje 276 cm, ült
80 l[épésről] begybe, tűzben [maradt].

délután 4 óra
• fakó keselyű [1] öreg példány, ült,

8 lépés[ről] begybe, tűzben [maradt].
9 kg a súlya a szájából kihúzott cca. 2 kg 
bűzös húson kívül. Reptereje 251 cm.

Jegyzet: Cserkészve a kalibából, egy, a medve által leütött 3000 kor [értékű] ökör 
felett [ült].

Anton 16-os büchsfegyv erével, 0-ás sör éttel.

Aztán idézzünk fel még néhány ragadozómadár-elejtést a két világháború közötti időszak
ból is!

1929. április 5. péntek, délután 
Gulyajárás
• ölyv 1 
Hammerless 12-es, 8-as sör éttel.
M  ^  ^

Csikójárás
• erdei szalonka 4 

Kisberek
• erdei szalonka 2 
Hammerless 12-es, 10-es sóréttel.

földön ült (gyomorban kígyó) 

reptében

reptében, hajtásban (Milivel)

1929. szeptember 24. kedd, délután 
Móriczhely 6. sz. halastó
• apró [csörgő] réce 1 reptében

szürke cankó
• (Totanus nebularius) 1 reptében 

[Tringa nebularia -  szürke cankó]
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Cserespuszta
• kaba sólyom 1 reptében 
Frommer 12-es, 10-es söréttel. Gyula puskája, új.

1935. december 5. csütörtök, délután 
Móriczhelyi 5-6. sz. halastavak gátja
hölgymenyét (hermelin) 1 állt (nádasban)
• tőkés réce <J 1 reptében
• vándorsólyom 1 reptében (2 drb halastó felett repkedve

magasról)
• tőkés réce 9 1 reptében 
Hammerless 12-es, 10-, 10-, 10-, 8-as söréttel.

1943. április 7. szerda, délután 
Móriczhelyi 6. sz. halastó
• barna rétihéja 1 reptében 
Hammerless bock 12-es, 10-es söréttel.

A második világháború utáni időszakból a lőjegyzékében már nem találunk ragadozó 
madarat.

EGYÉB MADARAK

Ebbe a csoportba vettük mindazokat a madarakat, amelyek a kiemelt kategóriákba nem 

illettek bele. Meg kell azonban jegyezni, hogy itt három alcsoportot hozhatunk létre. Az elsőbe 
mindjárt a vadászati szempontból hasznos, „vadászos”, sőt még kimondottan nagyvadnak 
számító fajdfélék sorolhatók. Köztük legelőször, igoi. március 22-én, Tópatakon, császár- 

madarat lőtt (fegyvere 14-es Lancaster, 12- és 4-es söréttel).
A retyezáti szolgálata idején aztán többször (összesen két alkalommal) ju to tt siketfajd 

elejtéséhez:

1908. május 6. (pont 4 órakor)*
Nyegru 1760 m magasan
• Tetrao urogallus (fajdkakas) 1 földön (havon) 35 l[épésnyire],

5 szem [sörét] találta, 4 kg súlyú
Hammerless 12-es , 4-es sörét (Seifert).

1915. április 30. péntek, reggel L 4 
Róssia (Klopotiva)
• fajdkakas 1 földön dürgő, 40 lépés, tűzben [maradt],

súlya 4 kg, hossza 96 cm (Tibor 90 cm)
Drilling Lancaster 16-os, 6-os söréttel.

A második csoportba a vadászati szempontból káros kategóriába sorolt varjúfélék elejtését 
vehetjük. Például a legelső vetési varjút 1899. március 29-én, szerdán délelőtt lőtte 6 mm-es

* Ezt a vadászatot a Vadászlapban leírta. Lásd a 77. számú bibliográfiai tételt.
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flóberttal, golyóval, a kanizsai határban. Ezt követte ugyanebben az évben, június 24-én, 
szombaton délután a Békás-tónál az első szarka elejtése -  hasonló ,,fegyverzettel” Szajkót is 
a Békás-tónál lőtt, 1900. január 21-én, vasárnap délután, és a fegyvere már 9 mm-es
flóbert volt, söréttel töltött meg. Végre az első hamvas varjút Selmecbánya-Tópatakon 
lőtte 1901. április 12-én, szombat délután, ekkor használt 14-es Lancasterrel, amelyben 
6-os sörét volt.

A vadászati szempontból káros fészekpusztítók gyérítését természetesen a retyezáti szol
gálata idején sem hagyta abba:

[...]
1915. október 30. szombat, délelőtt 
Malomvíz
• hamvas varjú 1 reptében 
Hammerless 12-es, 10-es sör éttel.

Ugyanez vonatkozik a későbbi szolgálati helyére is, ahonnan csak egy napot idézünk:

1930. július 16. szerda, délután 
Gyótapuszta
• vetési varjú 2

[Fegyvermegjelölés nélkül.]

Mint ornitológus számtalan érdekes, vadászati szempontból azonban lényegtelen, netalán 
védett madarat is elejtett. Erről tanúskodik a korábban már ismertetett selmeci lőjegyzéke, de 
később, például a retyezáti szolgálata idején is nagy figyelmet fordított erre a gyűjtésre -  akár 
egyéb vadászatok közben is. Például:

1916. április 1. szombat, délelőtt 
Csóka
• őzbak 1 hatos, tiszta,

Cserkészve, 100 1 [epésről], magas gerinc
lövés, tűzben [maradt]. 

Mannlicher-Schoenauer 6,5 mm, expanzív golyó.

Mestaken 7. sz. stand
• keresztcsőrű <5 1 erdeifenyőről (Első életemben!) 
Büchs-Lancaster 16-os, 10-es sör éttel.

Valeacucale-gerinc
• császárfaj dkakas 1 
Büchs-Lancaster 16-os, 6-os söréttel.

1930. április 2. szerda, délután 
Práter
• nádi sármány 1 ült 

(Embferiza] schoen[iclus] intermed)

egy lövésre, reptében 
(begy telve búzával)
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• közép sárszalonka 1 reptében
• kis sárszalonka 1 reptében 
Hammerless 12-es, 14-es, 14-es, 10-es sör éttel.

1930. augusztus 24. vasárnap, délután 
Gyótapuszta
• ugartyúk 1 reptében 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

A tudományos célú gyűjtés végül is egész pályafutása alatt folyamatos volt, a második 
világháború alatt és azt követően is folytatódott:

1940. május 15. szerda, délután 
Homokkomárom, templom alatt
• vörös (rőt-)

fejű gébics 1
Walther 6 mm, longrifle-golyó.
I. Lanius senatort lőttem 1905. V/19., Iharosberény. (Lásd: Kis Brehm) 
fenti, 35 évvel később!

1950. március 2. csütörtök, délután 
Nagykanizsa, Szérűskert
• nagy fakopáncs 9 1 Ginkgo-fáról (Mad [ártani] Intézethez) 
légfegyver, diabolo.

1950. március 8. szerda, délelőtt 
Fonyód, Bélatelepi-hegy
• csuszka 1 (kis méretű, tud[ományos] célból)
• meggyvágó 1

Bélatelep, fehémyáras Balaton-park
• közönséges 1 (tud[ományos] célból) (Mad. Intézet) 

barátcinege
légfegyver, diabolo.

Az ide sorolt madarak között kiemelt szerepet kapnak a házi és mezei verebek. A legelső 
verebet -  még csúzlival -  1896. július 24-én, szerdán délután lőtte Mágocson. Aztán 1910-ben 
már túl volt az 1800-ik verebén, s ez volt az a vadászati elfoglaltság, amit bármikor és bárhol 
gyakorolni lehetett. Például a Retyezátban is:

1915. március 11. csütörtök 
Gurény
• házi veréb 1
• sármány 1 
Osztrovel
• házi és mezei veréb 4 
longrifle 6 mm-es golyó.

117



Azután jött a dunántúli szolgálati hely, de a verebészés maradt. Idézzünk most fel néhány 
ilyen napot!

1925. május 11. hétfő, délután 
Kiskomárom, Töllösfurész
• Mezei és házi veréb 7
6 mm-es longrifle sportkurtály.

1931. június 3. szerda, délután 
Bánfapuszta
• házi veréb 1

Kiskomárom, Töllösfurész
• mezei és házi veréb 7

Gyótapuszta
• házi veréb
• házi veréb 

flóbert 6 mm, golyóval.
(40 %-ban albínó!)

1934. április 20. péntek, délután 
Várudvar
• házi veréb 2 
légfegyver 4,5 mm-es (elsők!).

1936. április 27. hétfő, délután 
Gyótapuszta
• házi veréb 16 
Murakeresztúr (apátság)
• mezei veréb 1 

flóbert 6 mm-es, golyóval.

1939. április 17. hétfő, délután 
Gyótapuszta
• mezei veréb 16 
Walther 6 mm, golyó.

1. szárnytőlövés, 2. fejlövés

negyes sene

1940. augusztus 16. péntek, délután 
Kanizsamajor
• mezei veréb 17 
Cséplés alatt
Walther 6 mm longrifle-golyó.

1942. február 3. kedd, délután 
Nagykanizsa, Baba-major
• mezei veréb 2 

flóbert (új, próbából), golyó.

118



Végül pedig a második világháború utáni években egyre inkább vissza kényszerült térni a gye
rekkori verebészésekhez -  ezúttal az egyedüli engedély nélkül tartható fegyverrel, a légpuskával 
Fia visszaemlékezése szerint az ötvenes években, amikor akár a falusi „vegyes” boltokban is 
lehetett légpuskát vásárolni, az édesapja tüntetően, a vállán állandóan légpuskát hordott. Csak 
ennyi maradt az egykori -  miként Maderspach írta58 -  „férfiasságnak, előkelőségnek, nagy
ságnak és hatalomnak a szimbólumá ”-ból, a fegyverből.

1948. április 12. hétfő, Gyula-nap 
Zsitfapuszta, erdészlak
• házi veréb 2 
légfegyver (új) 4,5 mm (diabolo).

1948. december 12. vasárnap, egész nap 
Zsitfapuszta
• házi veréb 5
• kenderike 1
• mezei veréb 1
• mezei veréb 1 reptében!
• házi veréb 2
Élmények: sólyomhúsevés, disznók apportíroznak, falevélre lövés veréb helyett. 

Reptében: légfegyverrel!
légfegyver (új) 4,5 mm (diabolo).

1949. február 13. vasárnap, egész nap 
Zsitfapuszta
• házi veréb 3
• mezei veréb 3
• házi veréb 2
• mezei veréb 3
• házi veréb 1 
légfegyver, diabolo.

1949. április 23. szombat, délután 
Nagykanizsa, Sörgyári gyepű
• mezei veréb 11
• balkáni gerle 1
• mezei veréb 1
• házi veréb <5 1
• balkáni gerle 1

Osterer-malom
• házi veréb 11

Sörgyári-gyepű
• mezei veréb_______ 4
összesen: 30 db.
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Egy általa készített, 1961. május 13-án lezárt összesítés szerint 9261 mezei és házi vere
bet ejtett el. Egy későbbi (talán utolsó), pontosan nem keltezhető kimutatása szerint pedig 9485 
verebet lőtt a következő módon:

• csúzlival 32 db
• botpuskával 2 db
• flóberttal (6 és 9 mm-es és Walther) 5062 db
• légpuskával 4262 db

9359 golyó 
+ 126 sörét 
9485 db.

NYÚL

Az első nyulat igoi. január 27-én, vasárnap délután 9 mm-es flóbertgolyóval lőtte Zalában, a 

Telikúti-erdőben. Ezt követte még néhány Zalában, aztán Hunyad megyében is lőtt nyulat 
Erre idézzünk egy példát!

1910. október 29. szombat, délután// '
[Óraija]Boldogfalva
• erdei szalonka [1] reptében
• nyúl 4 drb futtában 
Hammerless 12-es, 10-, 6-os söréttel.

Az igazi nyúlászatok azonban az első világháború után kezdődtek, akkor, amikor a Dunán
túlon is minden korábbinál (és későbbinél) több nyúl élt. Kísérjük el néhány ilyen nyúlvadászatra!

1921. január 8. szombat, délelőtt 10 -  délután 3 óra 
Zalagógánfalva (családostól), Felsőntező
• nyúl 19 körvadászaton (2 x coupdoublé) 47 patron

nal, futtában 
Winchester 12-es, 4-, 6-, 8-, 10-es söréttel.

1925. január 25. vasárnap, egész nap 
I. Gyótai körvadászat
1. kör 3 (9)
2. kör 3 (7)
3. kör 3 (9)
4. kör 6 (13)
5. kör (2)
6. kör 1 (3)
7. kör 6 (19)
8. kör 1 (4)
9. kör 3 (7)
[saját] 26 (73) nyúl [mások] mind futtában
Winchester 12-es, 8-as (Hubertus) tölténnyel.
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Eredmény: 
Barthos 
Dr. Tamás 
ifj. Tamás

73 db, ebből:
26 3 erdőőr 
13 Porga-Neiger 
13 Ispán

11
10

1928. január 15. vasárnap, délután
saisonzárlat utolsó számít 
Bajcsa-Fityeháza erdei hajtóvadászat
• nyúl 5 [db]
• fácánkakas 3 [db] 
Hammerless 12-es, 8-, 10-es söréttel. 
Papa 4 nyúl 3 kakas 
Gyula 4 nyúl 1 kakas 
Tibor 2 nyúl
Erdőőr 1 nyúl.

1933. január 18. szerda, egész nap 
Hajtóvadászat
• nyúl 1
• nyúl 10
• nyúl 1 
Hammerless 12-es, 8-as sóréttel.
6 puskás=41 db, matador én!

1934. január 23. kedd, egész nap 
Zsigárd

futtában
reptében

1 fenyőrigó

Mánta
Surdibükk
Fülöpmajor

• nyúl 2 futtában, coupdublé
• nyúl 22 futtában
Winchester 12-es, 8-as söréttel.
Przibis 1. ezredes 17 nyúl +1 kakas
v. Atkay tüzér alezredes 14 nyúl
Unger Elek 13 nyúl +2 kakas
Torga Andor 11 nyúl +3 kakas + 1 róka
Bervál 1 nyúl
Barthos 24 nyúl
össz.: 80 nyúl!

1935. január 23. szerda, egész nap
Zsigárd, hajtóvadászat
• nyúl 4 futtában
• nyúl 2 futtában coupdublé
• nyúl 1 futtában
• nyúl 2 futtában, coupdublé
• nyúl 4 futtában
• róka 1 <J futtában
• nyúl 2 futtában
• nyúl 1 futtában
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• nyúl 1 futtában
Hammerless 12-es, 8-as sörét.
Ot puskás! 
Barthos 17 nyúl 1 róka - fácánkakas
vitéz Atkay 17 1
Tamás 10 1 1
Unger 12 1 2
Gazdag 10
Erdőőr 2

68 nyúl 3 róka 4 fácánkakas.

1935. október 14. hétfő, délután
P ráter
• fogoly 1 reptében
• nyúl 5 futtában
• fogoly 1 reptében
• nyúl 3 futtában
• fogoly 2 reptében, coupdublé
Hammerless 12-es, 12-es söréttel.
(répákban 2 óra alatt).

1936. január 29. szerda, egész nap
Gyótapuszta és Cseres
• nyúl 35 futtában
Hammerless 12-<es, 8-as (Hubertus) tölténnyel.
körök (Gyóta): 
a, 31 db én 10
b, 12 db 6
c, 9 db 4
d, 6 db 3
e, 5 db 1
körök (Cseres): 
f, 9 db én 6
g> 12 db 2
H, 11 db 3
összesen: 95 db én 35 db matador
Öt puskás (Vinger Elek 25, Porga 16, Neiger 12, Gazdag 7), 54 hajtó.

1937. január 19. kedd, egész nap 
Gyótapuszta, körvadászat
• nyúl 4 futtában
Hammerless 12-es, 8-as söréttel.
10 puskás=4 kör=(14+33+33+4)=84 nyúl, 
én zsidók között legutolsó!
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1942. január 15. csütörtök, egész nap 
Zsigárd, erdei hajtásban, nagy hóban
• nyúl 5 futtában 
Hammerless 12-es, 8-as sörét.
16 hajtó, 3 puskás, 3 erdőőr, 35 nyúl.

Az otthoni nyúlvadászatokból még két érdekeset idézünk:

1928. január 1. vasárnap, délután 
Zsigárdi erdő, szánról, családdal
• nyúl 1 [db] 200 lépésre, gerinctörés, havon. 
Büchs-fegyver 9 mm golyó. Pompás lövés!

1932. január 23. szombat du.
Leányvári rétek
• nyúl 3

<J 9<J mindhárom kocsiról vackából felfedezve és
kiugrasztva. Futtában. (Kevés hó.)

Hammerless 12-es, 8-as söréttel.

Vendégként több érdekes, mai fogalmaink szerint nagyterítékű vadászaton vett részt. 
Például:

1935. december 23. hétfő, egész nap 
Gyékényes, gróf Zichy ék, községi erdő
• nyúl 2 futtában
• róka lő futtában
• nyúl 1 futtábail
Vázsonypuszta, mezei vonalhajtás
• nyúl 5 futtában
• nyúl 2 futtában, coupdublé
• nyúl 1 futtában
[Hammerless 12-es]. 11
10 puskás=80 nyúl, 1 róka. Jagdkőnig!

1942. január 4. vasárnap, délelőtt
Zsitfapuszta, Gólyapusztai (szilaspusztai) mezők, Taray-\
Festetics-uradalom
• nyúl 14 futtában
• fácánkakas 2 reptében
• nyúl 12 futtában
• fácánkakas 2 reptében
• nvúl 9 futtában
összesen 35 nyúl, 4 fácánkakas.
Első mezei stráf (jobb sarokállás), 4,3 km hosszú.
délután
• nyúl 13 futtában
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• fácánkakas 1 reptében 
Második mezei stráf (bal saroktartó állás).
(Egész nap: nyúl 48, fácánkakas 5=53 db.
Hammerless 12-es, 8-as söréttel.
5 puskás.

1942. január 5. hétfő, egész nap 
Rigóé, Telekerdó (Zsitfapusztánál)
• nyúl 6
• fácánkakas 1
• nyúl 11
• nyúl 20
• nyúl 3
• fácánkakas__________ 1_______
összesen 40 nyúl, 2 fácánkakas
Hammerless 12-es, 8-as sör éttel.
Jegyzet: 20 drb egy du.-i stráfban feltűnést keltett.
(7 puskás=220 drb).

A II. világháború után 1941-ben lőtt először nyulat, a következő bejegyzéssel:

1947. december 24. délelőtt (Csörgice névnapja)
Zsitfapuszta, Telek-erdő
• nyúl 1 [db] futtában 
Hammerless 16-os, 8-as söréttel.
5407-ik nyulam, 1104 nap időkülönbözettel.

A következő évben még egy „békebeli” nyúlvadászat került bele a naplóba:

1948. december 24. péntek, egész nap (Évi névnap, eljegyzés, szenteste) 
Zsitfapuszta, Kettőscsárda- Telek
• nyúl 8 [db] futtában, erdei hajtások és pásztázások 
Hammerless 16-os, 12-es, 8-as sör éttel.
(Eredmény: 20 nyúl, 2 róka. Puskás 5, [én] matador quantitatív, Tibor qualitatív.)

Végül a legutolsó (?) nyulat 1956-ban lőtte, bár a feljegyzései ellentmondásosak. A z eddig 
is idézett „életmű-összesítő” szerint elejtett 5424 db mezei- és 83 üregi nyulat.

futtában
reptében
futtában
futtában
futtában
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SZŐRMÉS RAGADOZÓK

Az ebbe a kategóriába besorolható vadfajok közül Barthos Gyula a legelső vadat, egy menyétet 

1900. december 22-én, szombat délután a kanizsai határban ejtette e l Fegyvere 9 mm-es flóbert 

volt, amit golyóra töltött. Később természetesen itt is áttért a sörétes puskára. így n-es 
Hammerless fegyverrel lőtte az első hölgymenyétet (hermelint) 1906. január 3-án, szerda délelőtt 

(Berényi alsóerdő, Előberek). A legelső rókára pedig 1907-ig kellett várnia, s a nap krónikája ez:

1907. január 13.
Vályadilsi községi terület
• nyúl 2
(Dumbrava)
• róka 1
Hammerless 12-es, 6-os söréttel.

Ha ebbe a kategóriába soroljuk a kóbor ebeket, -macskákat is, akkor például ugyanezen év 
októberében két beírást is találunk:

26 [-án]
Vályadilsi
• Kóbor eb
Mauser 8 mm, golyó (félacél).

28 [-án]
Malomvíz
• Kóbor eb 100 [lépés] (egy golyó)
Mauser 8 mm, golyó (félacél).

A ragadozókkal kapcsolatban érdemes idézni a szintén a vadásznaplóban szereplő, 1909. 
évi márciusi bejegyzéseket.
1909. márciushoz:
Nyest: (Steinmaurder) II. 11-én (1909.) erősen bakzik és óriási utakat tesz 

meg.Dupagyálból felmegy a Pirruig.
Róka: II. 26-ig 20 drb. maradt mérgen. Láttam, hogy előkaparja a mérgezett vere

beket és levizeli. Hozzá sem nyúl. Húst lop a lóból és azt 200 lépés távolságban 
elássa a hóba. Kitűnő szimattal a hó alatt 30 cm mélyen fekvő embertrágyát 
a havason kiássa és megeszi. Csapóvasban fogott mátyást óvatosan megeszi. 

Farkas: Január végéig 8 naponkint jelentkeztek. Februárban Kolcvár körül csapa 
sem látható, legfeljebb egy háromlábú mászkál, de húshoz nem nyúl. 
G[ura]zlatin bemérgezett őzfejhez nem nyúl. Őzeket hajt és fal fel. 
Pojánamörulban II. 20 [-a] körül 4 drb pusztíttatott el.

Medve: II. 28-án A.[nton] vadász nyomozott egyet, mely a Nagyvíz jegén át az 
Arádesbe váltott át. Miattuk Kendeffy G. uraság nem enged sokáig a hava
son télen át mérget kitétetni, pedig ezen elővigyázat szükségtelen minálunk. 

Farkasokról: Soha nagyobb pusztítást ezek nem okoztak, mint e szokadanul erős télen.
Márc. 6-án Anton 2 őzet, egy pompás bakot (kifejlett 6-os agancs, burokban)
-  melyet január végén magam is láttam a Csóka-völgyben -  és egy erős sutát

125



talált széttépve. A baknak csupán feje volt meg, a sutát éppen megölték. Úgy 
látszik, a bestiák már nem is éhesek! Meg tudnám siratni kedves őzeimet. 
A kilátások szerint a gurazlati vágásban élt 15 drb őzből egy sem, legfeljebb 
1 drb maradt. Evekig megszűnt hegyünkben az őzbakra való vadászat. 
Arádes alatt A.[nton] 2 zergét is talált, egyik bak 25 cm kampókkal, a másik 
kecske. Czafatokban feküdtek a hóban s csupán rókák jöttek rájuk. Mi ölte 
meg őket? Éhség, valami nyavalya, lavina, anyafarkas? Ki tudja? Dögevő 
madarak járnak e hullákra; Anton egy állítólagos Gypáetust [saskeselyűt] 
látott. A visszamaradt húsdarabokat hiába mérgezzük be, mivel a bestiák 
nem nyúlnak hozzájuk. Az emberi nyomok gyanússá teszik előttük a húst. 
A kirakott égetett juhlábdarabokon csupán egy róka és egy vadmacska maradt.

A következőkben pedig olvassuk el néhány emlékezetes rókavadászat „jegyzőkönyvét7

1928. február 14. kedd, délután
Zsigárd
Hammerless 12-es, 8-as patron, 3 patronnal
(Három előkeresett maradék Hub[ertusz] cal. 12-, 8-as -  patron Szabó Antaltól!)
• I. róka cí 1. Communista vágásból 6 hajtóval, 9 kiszökik, helyemet elhagyva 

balrább megyek, hajtás végén székemmel, jobb kézre váratlanul cJ kiugrik, 
észrevesz, és átperdül, 20 lépésről tűzben marad.

• II. róka 9 1. alatta sűrű hajtása után, stráf elejére állva azonnal zabtarlóra kiugrott és 
körívben felém 80 lépésre, gondolkodás után rálövök, nyaklövéssel tűzben [marad].

• III. róka <S 1. ugyanazon hajtásban hamarosan kilép egy erős (pettyes) kan, 
észrevesz, és a sűrű szélétől 1 lépésre visszaperdül, kapásból harmadik 8-as 
patront odagyújtom, zörgés, 8 lépésre dögölve feküdt.

Történt 15 perc alatt 3A 2-14 3 között. Pompás volt!

1930. január 19. vasárnap délután
Zsigárd , Gulyajárás
• Róka 1 cí futtában, hajtásban
3-as dróthurok a nyakán, hátsó bal lába lerágva, jégtáblán csúszkálva expressz jött jobbról
• Nyúl 1 <J futtában
Hammerless 12-es, 8-as sörét.
Tibor is lőtt 1 rókát (9), 1 nyulat és 1 kakast.

Egy különlegesen nagy) róka és egy különleges (fajtájú) eb.

1933. november 20. hétfő du.
Práter,; kukoricás
• Róka 1 c? 7,2 kg (Sensátió!)
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

1940. december 29. vasárnap, délután
Surdibükk
• Kóbor eb (agár) [1] (Kiéhezett, szán után megjelent fattyú agár eb!)
Walther 6 mm , longrifle-golyó közelről.
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Tematikus összesítő a  lőjegyzékekről

A LŐJEGYZÉKEK EGYÉB FELJEGYZÉSEI

Mivel a h ivatali és eg yéb  e lfo g la ltsá g a  m ia tt  Barthos rendszeres „ tevék en ység i-” illetve  
„élménynaplót" nem  ve ze te tt , a z  é letével, és a  v ilág  do lg a iva l kapcso la tos hírek is a lő jegy- 
zékbe kerültek. Ezek e g y  része m ég  k özve tlen ü l a  v a d á sz a tta l fü g g  össze-.

1908. szept. 12. -  önmagam*
Mauser 8 mm. Ominosus nap!

1938. szeptember 27. kedd, délután 
Zsigárdi váltságföldek
• fogoly 2 reptében
Hammerless 12-es, 12-es söréttel.
Azon a helyen, ahol 1932. szept. 27-én Zsigárdon X-[es] szarvasbikát lőttem  ** és 
cca ugyanazon időben, délután 1 5 órakor golyóval agyonlőttem  12-15 év óta 
hűséges vadászvizslámat, „Boy”-t (alias Bobojzit). Véletlen, hogy közben vadászván, 
agyonlövése 2 foglyom lövése közé esett. Azonnal fogolytollat és 3 üres töltényt vit
tem kedves, öreg, elaggott kutyám erdei, csendes pihenőhelyére. Finis.

*Az „önmagam” vadászbalesetet sejtető feljegyzését teljes részletességgel leírta a „Tartalma: fegyver, 
vigyázat!” című fejezetben.

** Lásd erről a „Zsigárdi vendégszarvas” című leírást.
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Ehhez nem kell kommentár:
A továbbiakban csak az időpontot, illetve a vadászaton kívüli eseményeket idézzük.

1911. jan. 26. csütörtök
Ifjú nemes Barthos Gyula születik.

1916. aug. 27. vasárnap, délután 
Uncsukfalva
• ölyv 1 
Malomvízi tanya
• ölyv 1 
Hammerless 12-es, 10-es söréttel. 
Este 9. Románia hadüzenete.

reptében, kocsiról 

reptében

Szt. Hubert segíts!

A háború kitörésének előzményeiről „Háborús határszélen ” címmel állított össze egy vissza
emlékezést. Ennek azonban csak egy töredéke maradt fenn, amit itt idézünk:

Augusztus 29-én este 9 órakor a kisvasúiról eldördültek a felvontatott román ágyúk 
a Kárpátok ormain, és tűzcsíkjaik világánál az orvul, hátba támadó román hadsereg ádépte 
Szent István ezeréves határait. Elérkeztünk az „illetékesek” megnyugtatására szánt [jelen
tés?] pontjához. De ezt a pontot vér fecskendezte be, és a gyászos Trianon következett. 
A magas diplomácia és a „zöld” erdészet vitatkozása véget ért Fájdalom, ez utóbbinak volt igaza.

A töredékből mindenesetre kiderül, hogy az erdészek nyugtalanítónak tartották a románok 
Zsil-völgyi kisvasútépítését, de azt hiába „jelentették ”, az illetékes politikusok nem aggódtak. 
A z  „illetékesek” ilyen irányú hozzáállásáról, majd a román támadás hírének hitetlenkedve 
való fogadásáról egyébként Maderspach Viktor is megemlékezik.59

1932. december 23. péntek du.
Móriczhelyi 6. sz. halastó gátja (Gyugya utolsó standján)
• lilik 1 reptében
Hammerless 12-es, 8-as Rex tölténnyel.
Összegzés 1932 (gyászévünk).

1935. április 29. hétfő délután
Somogyszentmiklós
• házi veréb 1
longrifle 6 mm-es, golyó
Móriczhely 5. sz. halastó
• szárcsa 1
• tőkés réce 1 cJ

Móriczhely 5. sz. halastó,
azon a helyen, hol t  I[stenben] bfoldogult] Gyula fiam 1930. IV. 14. hétfőn délután 

utolsó doubléját csinálta. Csodálatos!
(18 246. vad.)
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

úszva
reptében (ezredik vadréce!) ezüstmenyegző 
jubileumi vadászata.
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A két feljegyzésben szereplő fiú, Gyula, az 1929.június 24-ei érettségije után erdőmémö- 
ki tanulmányokat folytatott Sopronban. Nagy atléta volt, sportos fiatalember.; egy tanul
mányúton -  május elején -  a soproni Tómalomban megfiirdött és tüdőgyulladást kapott. A gyó
gyulás érdekében a család a Magas-Tátrában is volt vele, de a fiú  meghalt.60

Barthos egy helyen megszakítja a lőjegyzékét:

Közben. Életem legnagyobb fájdalma csap reám: Gyula fiúnk f  
1932. XI. 27. de. 3/4 10.

A következő bejegyzés pedig ismét vadászatról tudósít:

1932. december 3. szombat, délután
(malomvízi kirablás XIV. évfordulója)
Práter
• fogoly 2 c? reptében
Hammerless 12-es, 10-, 8-as söréttel.
(Mama, Tibor, Ila csendben temetés után)
(208. drb [fogoly ebben az évben]).

1938. november 10. csütörtök délután
(Kassára bevonultunk! Fiam Csallóközben!)
Zsigárd
• karvaly 1 reptében
• fácánkakas 1 reptében
Hammerless 12-es, 10-es söréttel.

1939. december 3. vasárnap délután
Malomvízi kirablás XXI. évfordulóján fiam, az új iharosi főerdész vendégeként 

első vadam!
Iharos, Búrja
• őzsuta 1
60 lépésről, kocsiról, átlőve rézsútosan testközépen, tűzben [maradt].
Mannlicher-Schoenauer 6,5 mm bleispitz golyóval. (Régi fegyverem most Tiboré).

Második gyermekük, Tibor 1913. március 24-én született, szintén Malomvízen. Ő is 
erdomémök lett, s jelenleg (2001) Marcaliban, a Széchenyi u. 40-ben lakik. (2002 már
ciusában elhunyt.)

Barthos Gyula a malomvízi kirablásának évfordulójáról a lőjegyzékben is minden évben 
megemlékezik. A történetet a „Vadászemlékek” című fejezetben megírta. Tibor visszaemlékezése 
szerint a Kendejfy-uradalom főerdészét nem a civil románok, hanem a fegyveresen hazatérő volt 
katonák keresték, azok akarták bántalmazni. Barthos Gyula akkor nem tartózkodott otthon, így 
az ingóságokat pusztították el. A család pártjára az orosz hadifogoly, Jursics Péter állt, 
a feleséget és a két fiú t (+cselédséget) nem bántották. (Később a megmaradt trófeákat egy nagy 
ládába csomagolva a feleség hozta el Malomvízről.)

Barthosí az említett kiraboltatás sem rettentette attól vissza, hogy a Retyezáton folytassa 
a megkezdett munkáját. Feljegyzéseiből azonban az derül ki, hogy mind az uradalmi alkal
mazottak közül néhányan, mind a család ellene volt ennek a tervnek. 0  maga, továbbá
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Popovits Ottó, volt hátszegi kollégája, az új (állami) Hunyad és Szeben megyei „tgenerál- 
inspector” a maradást emlegette, de aztán az Erdészeti Lapok „Személyi hírek” rovatában 
a következőket lehetett olvasni: „Barthos Gyula gro/Kendeffy hunyadmegyei uradalmának 
volt főerdésze, 7P2Í? tavasza óta a Batthyányi//gy.7-Strattmann herczegi hitbizomány nagy- 
kanizsai uradalmának erdőmestere. ”61

A z alkalmaztatásához még tudni kell -  miként arra életrajzírója, Baráth László utalt 
hogy az említett, mintegy 3300 kh-os birtok erdőmestere Pálffy Alajos volt. 0  fiá t szerette 
volna utódjául, de az ifjú Pálffy a világháborúban elesett, /gy lett Barthos előbb hercegi 
erdőmester, majd Pálffy 1924. évi halála után, hercegi főerdőmester Nagykanizsán.

És közeledett az újabb háború, tragédiákkal . . .A  Felvidék egy részének a visszakerülése 
kapcsán egy dologra szeretnénk rámutatni. A visszaemlékezések szerint (dr. Nagy Domokos 
Imre szíves útbaigazítása alapján) a korabeli propaganda, hivatalos kormány-állásfoglalás elvár
ta, hogy az akkoriban kiadott könyvekbe, írásokba ez a tény valahogyan belekerüljön.62 Itt azon
ban látható az emberek szívből jövő, nem kormányelvárásra történő lelkesedése -  sőt az esemény 
feljegyzésekben való megörökítése is.

1944. szept. 22.
t

t t

Fájdalmas leírnom
1944. IX. 22.
Lilkóm -  Dianám! 

t  
t t

Felesége, Dimák Emília, akivel 1910. április 29-én kötött Selmecbányán (?) házasságot, 
már az előző évben is betegeskedett. Gyógyulása érdekében jártak a Gyilkos-tónál is, de amikor 
visszajöttek, az orvosok egyértelmű diagnózist adtak: hasnyálmirigyrák.

A z 1944 őszén bekövetkező események, így a front közeledése is, csak itt-ott jelennek meg 
a lőjegyzék lapjain. Például:

1944. október 21. szombat, délután 
Nagykanizsa, Várudvar
• házi veréb 2 2

flóbert 6 mm, golyó 
(riadó alatt).

Később is csak odavetett mondatok, félmondatok tudósítanak a nehézségekről:

1945. ápr. 1. Húsvétvasámap
Oroszok elfoglalják Kanizsát: Éjjel h a l á l v e s z e d e l e m b e n  az istállóban. Apr. 1-től 

lakásom elfoglalva, partizángyanússág, burzsujtünet, fegyverek elvitele, czélbalövés 
trófeáimra, töltények leadása.
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1945. ápr. 20. Péntek.
Halálveszedelemben, börtönbe vetés stb., lekötözött orosz katonával egyedül a bör

tönben, éjjel gépkocsizás, kihallgatás stb.

1945. ápr. 27-május 3.
Halálra ítélés stb. 8 napi börtön után nyomozások.

1945. május 10. csüt.
Újabb megbízás (járási erdőfelügyfelő]).

1945. május 12.
Jelentkezés, sikertelen.

1945. május 21.
Körülményes giggezés [kétkerekű járművön való kocsizás] Iharos-Bagola útvonalon.

1945. május 25.
Fegyver nincs, erdők megközelíthetetlenek, ló, fogat nincs, lakásom lakhatatlan. 

Araráti 12-esben gyönyörködöm. Közbiztonságra példa: Sánczi [?] gépészt éjjel az orosz 
agyonlőtte, Zsigárd-erdőn hadosztály, kozák.

Rendelet: mindennemű v a d á s z a t  további rendelkezésig tilos!

1945. júl. 25.
Telve katonákkal, lezárt erdők, fiam csúzlizik.
Ré m s é g e s  h ó n a p o k !

1945. decz. 3.
Iharosból megérkezve Kata [feltehetően Tibor fia felesége] születésnapjáról, 27-ik 

évfordulója a malomvízi kiraboltatásnak. Pusztul minden: erdő, vad, hal, madár, magyar 
remény! 8 hónapos tétlenség és fegyvertelenség!

A múlt emlékéből élek, írogatok ...
Lilkó, életem napsugara, hiányzik naponkint és óránkint, folyton várom őt, de 

érkezése késik ...
Életem legsivárabb szaka -  immár 1 Vi év óta
Napok kérdése, hogy uradalmi jellegem megszűnik és államivá válók [Az állami 

tulajdonba vétel már szeptemberben megtörtént, ugyanakkor a Nagykanizsa Nyugati 
Állami Erdőgondnokság vezetésével bízták meg.]

945. IX. 22.
évfordulón Jakosi [?] vitézteleknél elszabadult (elbitangolt) községi kantól Zsebkendő gebe 

megijed és az útszéli árokba ugrik. Én kifordulok, Margit és Csöngiczénk épek maradnak.

945. IX. 30.
Iharos-cziperesi erdőőri család kiirtása stb.

945. XII. 30.
Bajcsai erdőőri lak megtámadása, helyzet nem javul.
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9 4 6 .1. 6.
30 éves évfordfulója] vadkandoublénak és 18 éves évford.[ulója] Anyám 

temetésének.
Fegyver és vadászat nélkül, álomkóros állapotban...

946.
halálra ítélés még fennáll!

9 4 6 .1-II.
rengeteg dolog stb.
orosz faeljárások
B. Lipót idézés stb.

Aztán már csak a gondra, a nehézségekre szorítkoznak a bejegyzések:

1945. jan. 5.
(következő hetek betegségben. Deo gratis!)

Barthos Gyula övsömörben szenvedett, amelynek az időnkénti tünetei, nehézségei 
erősebben jelentkeztek -  természetesen nem függetlenül Barthos általános lelki állapotától.

És lássuk a „felszabadulást 7
A z oroszok bevonulása utáni azonnali elfogatása egy rosszindulatú feljelentésen alapult. 

Barthosí ugyanis azzal gyanúsították, hogy egy Vadon Sándor nevezetű „partizánt” rejteget 
az erdőkben. Azok próbáltak így nehézségeket okozni neki, akiknek a „hercegi főerdőmester- 
rel” korábban vitáik voltak. S a kép már ismerős: odacsapódtak az oroszokhoz, illetve az új 
urakhoz, akiknél aztán bevádolták, s akik akár az oktalan leszámolásra is bármikor készek 
voltak. Megjegyezzük: céljukat ha ekkor nem is, de később elérték, mivel Barthos Gyula 
B-listára került. Ezzel kapcsolatban a következő iratok maradtak fenn:

„1948. XI. 1-től Barthos Gyula m. áll. főerdőtanácsos nyugdíjba vonul.”63
„Barthos Gyula, 1883. VI. 30-án született, Nagykanizsán. Utoljára betöltött állás: 

főerdőtanácsos. A 600/1945. M. E. rendelet alapján került átvéve [így!]. Összes 
beszámítható szolgálati idő: 42 év. Utolsó fizetési osztály: VI. 1. Az 5000/1945. M. E. 
sz. létszámcsökkentő rendelet alapján nyugdíjra jogosult, 100%-bán. Lakcíme: 
Nagykanizsa Fő út 5.”64

De folytassuk a lőjegyzékek böngészését!

1949. XI. 21.
Övsömör (herpesz) betegség zsábával, átnyúlva 1950. évre. Isten mentsen meg tőle!

1950. jan. 28. szombat
jégen hanyattvágódás (B.kiliti).

jan. 29-30.
fekvés.

31.
hazavergődés.
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1950. aug. 3-7.
hurcolkodási előkészületek, izgalmas tárgyalások.

7. hétfő
hurcol kodás 31 éves „örök”-lakásomból.

A fenti bejegyzéshez tudnunk kell, hogy Barthos Nagykanizsán a Batthyány-udvarban, 
a Főu. 5-ben lakott. Innen kellett kiköltöznie az Ady Endre u. 39. számú ház egyik lakásá
ba. Maga az utcanév azért érdekes, mert Barthos Gyula rossz véleménnyel volt Adyról. Fia 
visszaemlékezése szerint a költőről a családi asztalnál is nagy viták voltak. M íg  a fn ík  a költőt 
pártolták, addig az apjuk nem. „Kommunista volt” -  mondogatta, mert ő maga látta, hogy 
Ady temetésekor a ravatalt vörös drapériával takarták le. A  fn ík  hiába érveltek a költő ver
seivel, apjuk mérgesen ugrott fe l az ebéd mellől is, és indult ki az erdőre -  megnyugodni. Ilyen 
előzmények után mégis -  talán a költő mintegy „rehabilitációjaként” -  Barthos évtizedekig 
kénytelen volt legalább a hivatalos iratokra, levelekre ráírni: „Ady E ndre”.

Később egyre többször tartózkodott Tibor fiáéknál. A  hatvanas évekre ugyanis szeme 
fokozatosan megromlott. így egy ismerős erdész olvasott neki fe l az újságokból, illetve a szak- 
irodalomból. Mivel a fiá t is többször áthelyezték, gyakran költözködtek, így az „Öreg” is 
követte őket. Talán legjobban Marcaliban „melegedett meg”, ahol állandó társasága — az 
említett erdésszel az élen -  alakult ki.

SÖ V ÉN Y H Á ZI JÓ Z SE F
puskámüvírs, fegyver- én

PtttrcKtt: B U D APEST , Trte»<m-.
6074 IV-, P e tő f i  8<lndor.trt<-» ».
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LEVEZÉSEK

ERDÉSZETI VONATKOZÁSÚ LEVELEK
Barthos levelei, illetve annak másolatai az előbb közölt dokumentumoknál is töredékesebben 
maradtak fenn. Ugyanez vonatkozik az általa kapottakra is, bár itt azért jobb a helyzet. Főleg 

annak köszönhetően, hogy Barthos a kapott leveleket általában téma szerint csoportosítva 

őrizte meg. Tehát ha egy-egy ügyben maradtak fenn levelek, akkor azok teljes gyűjteményt 

képeznek. Ilyen, tematikai csoportosítást, aminek alapján most közlünk néhány levelet, 
Barthos természetesen nem végzett. Mi mégis úgy gondoljuk, hogy életművének megis

meréséhez, áttekintéséhez elengedhetetlen legalább a következő levelek közlése.

A z első levél címzettjét ugyan nem ismerjük, de az rámutat Barthos erdészeti kísérleteire, 
benne a különböző fafajokkal kapcsolatban szerzett tapasztalataira.65

Helyi tapasztalatok az uradalom erdeiben előforduló fanemek tenyésztési viszo
nyairól:

K o c s á n y o s t ö l g y : Homoktalajainkon száraz helyeken általában nem tenyészik, 
illetve sínylődik, az évtizedek előtt végzett mesterséges vízlevezetések folytán talajvíz 
hiányában már suháng korában csúcsszáradást mutat, középkorú állományok telve 
Lachnus robori károsítással igazolják azt, hogy ezen 100 éves vágásfordulójú fanem 
növekvési és minőségi viszonyai mily kedvezőtlenek és legfeljebb tűzifa választékot lát
szanak biztosítani. Az uradalom sík fekvésű erdeit jellemző köd és fagyzugokban 
lisztharmat lepi el a legsikerültebbeknek mutatkozó culturáinkat és annak nyomában 
számos betegség zöme lép fel, növedék alig mutatkozik, 5-8 éves tölgyeket ellepnek a gu- 
bacsok, cserebogár pajodja különösen erős mértékben lepi el és tartja állandó -  minden 
korú generációt feltüntető -  infectióban fanem változtatás céljából üzemtervileg előírt 
tarvágás és mezőgazdasági elő és közteshasználattal felújítási és többszörös pótlási 
munka alatt álló erdőrészleteinknek főleg elegyeden tölgyállományait. Az uradalom 
erdeinek tenyésztett uralkodó faneme 0,5 elegyarányban kocsányostölgy, de ezen elegy- 
arány további mértékben a felújítási siker legkisebb reményével sem emelhető.

Midőn a Principális csatorna nagykiterjedésű árterülete még szabályozást nem 
nyert és a jelenlegi A.B és E. g.o.-ok egész területe lápjellegű volt telve kisebb-nagyobb 
állandóan vizettartó tavakkal, ingoványos lápokkal és mocsarakkal, melyet a lég párás 
tartalmát állandóan biztosították, a mocsártölgy tenyészeti optimumában volt és e kö
rülmény a régi üzemtervek alapjáról kiinduló erdőrendezőt befolyásolják a tekintet
ben, hogy e fanem favorizálása mellett tartson ki. így történt az 1938. évi üzemren
dezéskor is a kocs.tölgy sablonos előírása még oly erdőrészletekre is, melyeken már 
a múlt erdőgazdája is kénytelen volt erdeifenyőt és részben ákácot telepíteni. A régi 
vízlevezető árkok és szívóerek eltömése a víz visszatartása és tárolása céljából már most 
semmit sem segítenek, hisz csapadékszegény éveknek a vegetációra eső egész szakában 
erdeink teljesen víznélküli állapotba kerülnek és az erdeink közelében levő legelőkön 
a kutak is kiszáradnak. A mai erdőrendezőnek okvetlenül számolnia kell a megváltozott 
és a jövőre nézve állandósított természeti körülményekkel és tisztán erdőgazdasági 
érdekek szem előtt tartásával szükséges a fanemeket gondosan megválasztania, még 
akkor is, ha a talajviszonyok adottsága miatt a kocs. tölgy által ezideig elfoglalt terület 
rovására történik is eltolódás.
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Természetes jelenség, hogy az ezideig elegyetlen tölgyesek elegyítésénél ugyanaz 
a helyzet, vagyis az elegyített fanem elnyomja a magassági növekvésében feltűnően 
visszamaradó kocs. tölgyet.

Ko c s á n y t a l a n t ö l g y : Megkíséreltük a D. g.o. dombvidékről lehozva A. és E. 
g.o.-ban is kocsányostölgy helyett tenyészteni, ellenben a száraz, átmelegedő homok
talajokon ejgyáltalában nem tenyészik.

Cser : Ú gy  m akkról, m int csem etével erdősítve legfeljebb  a k ocsán yostö lgy  részére  
előírt üdébb helyeken  ten yészth ető , középkorú állom ányaink is gyen ge k épet m utat
nak és helyét száraz h elyeken  kénytelen  az erd eifen yő  részére átengedni.

VÖRÖSTÖLGY: Saját termésű makkal és csemetével évtized óta cultiválva, eredmény 
nem kielégítő és legfeljebb szegélyfának alkalmazható az eddig tenyésztett lucfenyő helyén.

Ma g a sk ő r is : Mindenkor elfagyván, bármennyire sajnálatos, tenyésztését pótlások 
alakjában is teljesen ki kellett hagynunk erdeinkben, újabb kísérlet történt D. g.o. 
magas dombján.

Am e r ik a ik ő r is: Tenyésztése csődöt mondván, Kaán Károly ny. államtitkár az ura
dalomban szerzett tapasztalatai alapján tiltotta el ezen fanem tenyésztését.

Sz e l íd g e s z t e n y e : Fagykényessége miatt nem tenyészthető: Saját csemetével D. 
g.o. magas dombélein elegyítünk vele.

Gy e r t y á n : Kívánatos volna nagyobb mértékben főleg pódásoknál elegyítésre különö
sen pódásra előírt elegyeden kT. -  esetben használni, homoktalajainkon azonban a száraz
ságot nem bírja. Kísérletet tervezünk csemetekerti nevelésére (vadrágás eshetősége nincs).

BÜKK: Tenyésztésével mindennemű mesterséges kísérlet eredménytelen maradt. 
Egyrészt az üzemtervi előírásoknak megfelelendő (D.g.o.-bán 0,4 elegyarányban való 
tenyésztése) másrészt az erdőkezelő előszereteti érzései által is biztatva az utóbbi évek
ben -  költséget és munkát nem kímélve -  minden lehető teendő bevezetést és effec- 
tuálást nyert. így a D.g.o.-lyal szomszédos Eszteregnye községi erdő fokozatos felújítás 
alatt álló részeiből cca. százezer drb. gondosan kiszedett és válogatott csemetét ültet
tünk el, 1936. őszén 2500 kg bükkmakkal mesterségesen is alátelepítettünk úgy a fő
használat területén, mint oly foltokon, vágásérett nyír és cseresznyefák előhasználatként 
mielőbb vágásra fognak kerülni (az erdeipocok azonban tönkretette az összes á t 
telepítést), [ezért] csemetét is neveltünk új csemetekertjeinkben és cca. százezer drb-ot 
az erdészeti hatósági engedéllyel bevezetett szállaló vágásmód területein az előkészített 
főhasználati erdőrészleteken alátelepítettünk -  ügyelve a leggondosabb kiközelítésre és 
a csemeték védelmére, ám az eredmény kevés reménnyel biztat.

Me z e isz il : Szárazságot nem bírja, pótlásként is csak korlátoltan jöhet számba, ter
mészetesen telepedett példányokat is megkíméljük.

Vir á g o sk ő r is : Nem tenyészik.
Be r k e n y e : Nem tenyészik.
TROMBITAFA: Nem vehető számba.
Korai j u h a r : Elegyítésre bevezetve, igényességénél fogva azonban csak korlátolt 

mértékben tenyészthető.
Fe k e t e d ió : Ú jabb kísérlet tárgya.
Hárs: Természetes úton keletkezett példányokat kíméljük.
Va d c s e r e s n y e : Természetes újulatokat kíméljük, elegyítésre alkalmazható volna.
Me z g é s é g e r : Altalajvíz elvezetését észrevehetően sínyli, csakis árok mentén mutat 

fejlődést, egyébként ki nem elégítően tenyészik, de inkább sajnálható fanem, mint a Pop 
cum [nemes nyár?], mely 1938. évben a gyenge égersarj állományok után előíratott.
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H a m v a s é g e r : Oly értéktelen cserjeszerű fafaj, amely az eddig általa mesterséges 
telepítés útján elfoglalt területeken sem tenyészthető tovább, rentabilitása is ellene mond.

N y ír : Eddig mesterségesen nyert cultiválást. (Csak kísérletképpen.)
F e k e t e  és F e h é r n y á r : Ú j ldsérlet tárgyai lehetnek .
J e g e n y e n y á r : Sorfák alakjában sem bírja az utóbbi évek szárazságát.
Ka n a d a in y á R: Sok reményt fűzve hozzá, A. g. o.-hoz csatlakozó B. és E. g. o. 

„Csatolt” erdőrészletein bevezettük, növekvése nem kielégítő, fatermési táblázatok 
hiányában növekedési viszonyai nem ellenőrizhetők (ajánlatos volna M.[ézgás] 
E[ger]re vissztérni).

L e p é n y f a : Az erősen sarjadzó ákác helyett csakis legelők és csapások mentén sáv
szerűén kismértékben jöhet számításba.

Bá l v á n y f a : Talajjavító élősövényül volna kísérletül bevezethető.
Akác: Akác állományok után -  tekintettel egyéb fanemek terén szerzett sikertelen

ségek miatt -  feltétlenül fenntartandó, sőt korlátoltan további teret is nyerhet oly 
erdőrészletek területein, melyeken erőteljes növekvést mutató sarjak vannak és ákáccal 
elegyes más fanemű állományok kitermelése után az általa elfoglalt részleteken is 
[nyerhet] további teret is.

E r d e i f e n y ő : Mint üzemtervi erdőleírások igazolják, homokterületeken már a múlt
ban is uralkodó faneműnk volt, Lophodermium miatt csemete nevelését abba kellett 
hagynunk, újabban azonban szükségszerűleg tenyésztjük, permetezésekkel és isko
lázással igyekszünk védekezni, e fafaj nemcsak az általa eddig elfoglalt területeken, de 
számos más -  egyébként tölgyre előírt -  száraz homokos területeken tenyésztendő és 
pótlásoknál is alkalmazandó.

F e k e t e f e n y ő : Ahol az erdeifenyő nem virul, illetve vele párhuzamosan is te
nyésztendő.

L u c f e n y ő : Nematus levéldarázs újabb károsításai miatt csak korlátolt elegyítésre 
alkalmas.

Sim a f e n y Ő: Költséges beszerzése, illetve nevelése miatt csak korlátoltan vehető számba.
V ö r ö s f e n y ő : Nagyobb mértékben tervezzük különösen pótlásokra, de csemetéjé

nek nevelése, illetve beszerzése rendkívül körülményes.
J e g e n y e f e n y ő : Nem tenyészthető.
Ba n k s z f e n y Ő: Eliminálva. [Eltávolítva.]
T a x o d iu m  D i s t i c h u m : Külföldi fafajok bevezetése külön probléma.
Ro b u s t u s n y á R: 1938 tavaszán 200 drb. rendelve kísérletül.

Felújítási tapasztalatok:
A szükséges csemetéket uradalmilag saját állandó és részben vándor csemetekert

jeinkben neveljük. Csemetekészletünk évenkint cca. 80.000 drb.
Erdeink talaja cca. 80%-ban homok lévén, itt különösen a capillaritas mikénti ked

vező alakulása dönti el a felújítások sikerét. Atmelegedő száraz avagy pódásokkal 
befüvesedett területein az erőteljes, lehetőleg iskolázás útján nevelt csemete jobb ered
ményt mutat, mint a gyenge csemete, ezért bár jóval költségesebb, fenyőféléknél 
általában iskolázott három éves csemetéket használunk fel.

Mióta dr. Magyar Pál collega a helyszínen járt és bizonyos gyakorlati magyarázó 
útmutatást szolgáltatott, különös figyelemmel kísérjük televény szegény és a múlt 
sikertelen felújításainak egész sorozatát mutató talajainkon a kísérőfűflórát(L: A.g.e. üze
men kívül erdőrészleteit.)
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Mezőgazdasági elő és köztes használatban utóbbi években vállalkozó a reá nézve 
kedvezőbbé tett feltételek mellett sem akad az állandó földbirtokpolitikai eszmék 
hatása alatt és ezen körülmény újabb súlyos gondot okoz fanemváltoztatással felújí
tandó, főhasználati területek és tisztások beerdősítésénél.

Erdeinkre külön teher a vízlecsapoló társulatok és érdekeltségek által évenkint 
pénzben erdeinkre is kivetett vízszabályozási járulék akkor, midőn erdeink területéről 
a vizek elvezetése egyenesen nem kívánatos, sőt káros, a vizet külön tárolnunk pedig 
nincs módunkban.

Miniszteri rendelet alapján újabban hajdinát vetünk csemetekertjeinkben a csere
bogár csimaszának károsítása ellen, két éves kortól fenyő csemetéinket permetezzük, 
lótetű fogásáról gondoskodunk és általában az erdészetileg káros rovar és gomba vilá
got, mint károsítókat figyelemmel kísérjük, ügyelve a rejtett magállomány-fészkek 
felkutatására is. Növénykórtani külön feljegyzésekkel és tanulmányokkal rendelkezünk.

Vetéshez szükséges erdeimagvak beszerzésénél különös gondot fordítunk -  áldoza
tok árán is -  a származási helyre és minőségre.

A munkaviszonyok elég kedvezőek, mégis több állandó nyári csemetekerti munkás 
csoportunk is van.

Nagykanizsa, 1938. május hó 2.

A levelet Barthos (1947. decemberi keltezéssel) a következő felirattal látta el: A jövő 
erdőkezelőjének és erdőrendezőnek figyelmébe!

A fenti levél fafajokra vonatkozó 1'észéből csak az erdeifenyőről leírtakat emelnénk ki. Ezt 
a fát már Barthos hivatali elődje, Pálffy Alajos is siketTel ültette. Különösen a Nagyka
nizsától északra található Zsigárd-erdő mutatta, hogy az erdeifenyő Zalában otthonra talált. 
Pálffy kedvenc erdőrészlete éppen Zsigárd volt, ahová aztán Barthos is szívesen vitte ki a csa
ládját is. Ugyancsak elvitte a zsigárdi erdőbe Kaán Károlyi, aki elismerően nyilatkozott az 
ottani, Pálffy által elkezdett fenyvesítésekről.

Barthos levelei között lényeges helyet foglalnak el azok, amelyeket a háború éveiben írt 
a rendkívüli fahasználatok elkerülése érdekében, illetve -  az oroszok bejövetele után -  a ren
dezetlen, ellenőrizhetetlen fakivágások megakadályozása ügyében. Most ezekből idézünk 
néhányat, amelyek Szakács László gyűjteményében maradtak fenn.

334/1942.

Zalaegerszeg.

Tekintetes M. Kir. Erdőfelügyelőség!

Hivatkozással f. hó 13-án kelt 2349/1942 sz. nb. felhívására, tisztelettel jelentem, 
hogy a Herceg Batthyány-Strattmann hitb. uradalom nagykanizsai erdőhivatalának 
kezelése alatt álló erdőkben rendkívüli fahasználattal sajnálatunkra nem élhetünk.

Vármegyénk eddigi kir. Erdőfelügyelői helyszíni bejárásaik eredményeként megis
merték a helyi viszonyokat és úgy hasonló esetekben, mint üzemrendezési munká
latainknál megértők voltak ebben a vonatkozásban, amint erről Nagyságod is -  örö
münkre -  meg fog győződni.
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Erdeink nagyobb része talán, mint egyedüli tétel szerepel vármegyénk erdei 
törzskönyvében mint futóhomokos -  illetve bár megkötött, de televényszegény, száraz, 
deliblatijellegű talajú -  erdőterület, faállományaink korosztály-viszonyai is ked
vezőtlenek, erdőhivatalunknak tehát elsősorban az üzemtervi keretben gyakorolt 
fahasználatokat követő f e l ú j ít á s i  n e h é z s é g e k k e l  kell számolni. Ez a legfontosabb 
erdőgazdasági érdek -  jelenleg még megfelelő makk és csemetehiány, valamint ked
vezőtlen munkásviszonyok nehézségeivel és tetézve -  különös óvatosságot követel 
nemcsak a tartamos jövedelem érdekében, hanem elsősorban az előírt m e s t e r s é g e s  
telepítések és pótlások terén. A mezőgazdasági elő- és köztes használatok elmaradása 
miatt a nemesebb faállományokra való átalakítás nagy nehézségekbe ütközik és rend
kívüli fahasználat esetén nemcsak az erdőgazdasági üzemtervi céloknak nem tudnánk 
megfelelni, hanem a sarjerdőalapra való visszaesés és az elákácosodás, továbbá a silány 
h a m v a s  [?] é g e r e s e k  térfoglalásának hátrányai szaporodnának fel. [...]

A levél itt -  töredékes lévén -  véget ér; de az aláírója mindenképpen Barthos lehetett.

[az iktatószám hiányzik]
Nagytekintetű M.Kir. Erdőigazgatóság
Szombathely.

és egyidejűleg

Tekintetes M.Kir. Erdőfelügyelőség
Zalaegerszeg.

Mint felelős erdőtiszt, mulasztást követnék el akkor, ha felügyeleti hatóságainkat 
nem tájékoztatnám már előre a kezelésem alatt álló nagykanizsai hitb. urad. erdők 
állapotáról, illetve főhasználati és előhasználati viszonyairól.

Mint az üzemtervi előírások alapján gyakorlatilag kezelt erdők ismerője, szakszem
pontok adatai alapján állapítom meg, miszerint erdeink fatőkéje -  a kedvezőtlen 
korosztályviszonyok, termőhelyi adottságok stb. tekintetbe vételével -  súlyos erdőgaz
dasági sérelem nélkül sem a következő 1943/44, sem a következő fa termelési idények
ben több rendkívüli, vagy kényszer fahasználatot a legkisebb mértékben sem bír el.

Tiszteletteljes kérelmünk, hogy erdőgazdaságunk -  még a háború előírta kénysze
rítő körülmények hatása mellett is -  mint rendkívüli főhasználatoktól mentesítendő, - 
tehát kíméletre szoruló erdőgazdaság nyerjen erdőhatóságainknál előjegyzést és nyil
vántartást. Készséggel állunk bármikor erdőfelügyeleti és erdőigazgatási hatóságaink 
rendelkezésére az erdők helyszíni és statisztikai bemutatására és ismertetésére.

Kérelmünk legfontosabb indokai: összes vágásterületeink, beleértve a sarjerdőnek 
szálerdővel szükséges váltogatását még az ákác állományoknál is, mind m e s t e r s é g e s  
f e l ú jít á s r a  szorulnak, még hozzá mezőgazdasági elő és köztes használattal, továbbá 
faállomány átalakításokkal, mindezeket pedig a jelenlegi és a Maortnak éppen vidékün
ket érintő versenye miatt, a legkedvezőtlenebb munkásviszonyok mellett súlyos 
f e l ú jít á s i h á t r a l é k o k  felhalmozódása nélkül elvégezni képtelenek vagyunk. Az 
erdőgazdaságilag szomorú példák máris előttünk állanak [...]

A rendes fahasználatokat követő felújítások egymagukban is nagy gondot képeznek 
és okot adnak aggodalomra a jövőt illetőleg.

138



Külön kell jelentés tárgyává tennünk azt a körülményt is, hogy üzem terveink ere
deti becslései túlzottaknak bizonyultak és pl. a fenyő állományok tényleges fakészlete 
35%-al kevesebb az előírt adatokénál. A fatermési táblák alkalmazásából (a lombál
lományok főhasználati fatömege pedig ellenőrző adatok szerint szintén kevesebb), 
szilek pusztulása, cseresznye és nyír kiesése előhasználatok útján, gyökérgomba 
károsítása legelőre telepített fenyőállományokban, hamvas [?] égereknél növedék 
elmaradása, egyéb károsítások stb.

Az a szokatlanul nagymennyiségű szerfa, melyet 1233/1 -  90/943.sz. erdőig, je
lentésünk szerint 1942/43 telén kényszertermelés beállításával is termeltünk, súlyos 
erdőgazdasági károsodás nélkül többé megközelítőleg sem termelhető, mivel 
1942/43 telén a minőségileg legjobb vágás területeket soroztuk be termelésre.

Mindezek alapján tisztelettel kérjük kérelmünk elbírálását és az 1943/44 fater
melés szerfatételeinek megállapításába előzőleg uradalmunkat is bevonni szíves
kedjék.

Nagykanizsa, 1943. június 17.

Teljes tisztelettel: Barthos Gyula
hercegi urad. főerdőmester

208/943.

Nagyméltóságú M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter Úr!

Hivatkozással Nagyméltóságod f. évi július hó 13-án megjelent 129800/943 F.M. 
számú rendeletének 7 §-ban foglaltakra, mély tisztelettel f e l m e n t é s  ir á n t  ter
jesztünk be a szombathelyi m. kir. Erdőigazgatóság útján kérelmet a hivatkozott ren
delet 2 §-nak c. pontja, illetve a mellékelt uradalmi k o r o s z t á l y -t á b l á z a t  alapján.

Előzmények:
Szükségét éreztük már f. évi június hó 17-én egy tájékoztató beadványt küldeni 

167/943 erdőhiv. szám alatt a szombathelyi m. kir. Erdőfelügyelőséghez -  kérve 
erdeink faállományainak felülvizsgálását és megállapítását mindazon nehézségeknek és 
erdőgazdasági károknak, amelyek már az 1942/43 téli termelési idényre elrendelt 
kényszertermelésekből és a felújítási hátralékokból keletkeznek. Újabb beadvánnyal 
szolgáltunk f. évi július hó 21-én 208/943 erdőhiv. sz. alatt ugyancsak erdőfelügyeleti 
hatóságainkhoz és bővebben ismertettük kérelmünk indokait.

Leginkább a kedvezőtlen korosztálytáblázat igazolja, miszerint „v á g á s r a  é r e t t  
faállomány” a rendes üzemtervi főhasználati keretben is alig van, kettős termelés 
mellett azonban a helyzet a jövőre nézve még inkább romlanék, legnagyobb aggodal
munk pedig azért áll fent, mivel vidékünkön a Maort olajvállalat különleges versenye 
folytán fennálló igen kedvezőtlen napszámviszonyok mellett a mesterséges felújításra 
előírt vágásterületeinken a felújítási hátralék nem csak az uradalom, hanem a köz 
kárára is halmozódnék.

Tekintettel arra a körülményre, hogy 1942/43 telén 20,6 kát. hold kényszerter
melést végeztünk és hivatkozva arra, miszerint már 1942 nov. hó 22-én 334/942 
erdőhiv. sz. alatt az e r d ő t ő k e  t e h e r m e n t e s í t é s é r e  felajánlottunk cca 1000 m3 
mezőgazdasági sorfát, mély tisztelettel kérjük Nagyméltóságod magas engedélyét 
ahhoz, hogy a jelzett többletek tekintetbevételével és mérlegelésével nagykanizsai hitb.
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uradalmi erdeinkben az 1943/44 termelési idényben csupán az üzemtervi eg y sz e r e s  
é v i  f a h a s z n á l a t i  mennyiség kitermelésénél maradhassunk.

a/ Egyszeres évi vágásterületünk az üzemtervi előírások szerint -  már is túlzott 
mértékben -  49,5 kát. hold.

b/ A kétszeres vágásterületbe beszámít az 1942/43 évre teljesített kényszertermelés 
20,6 kát. hold és beszámítható volna a mezőgazdasági sorfák mennyisége.

A sorfákból a késedelmes termelés folytán ugyanis ezután -  tehát már az 1943/44 
idényben -  kerül cca 200 m3 kőrisszerfa honvédelmi célokra (sí-talpak), cca 90 m3 honv. 
üzemi tölgy stb. szerfa és továbbá más tételek a közfogyasztásra, különösen a falusi 
sociálisjellegű fogyasztás céljaira.

Szerény nézetünk szerint a tiszteletteljesen ,/’ csatolt mellékelt korosztálytáblázat 
a háborús viszonyok mellett is leginkább rávilágít az erdeinkre kért kíméled szükségre 
és erre az erdőgazda felelősségével hivatkozni már most tartozunk.

Mivel közeledik az 1943/44 termelési idény és az erdőmunkások összeállítására és 
Muvez-alapon igénybevételére nézve nemsokára tervszerűen intézkednünk kell, mély 
tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, hogy miheztartás végett magas döntését közölni 
kegyeskedjék, a döntés kedvező elintézésének reményében erdőhivatalunk az évi 
egyszeres fő és mellékhasználatok keretében és a sorfák kérdésében állítja össze fater
melési programját.

Nagyméltóságú Miniszter Úrhoz,

Nagykanizsa, 1943. aug. hó 26.

legmélyebb tisztelettel alázatos szolgája
hercegi hitb. főerdőmester 

(aláírás nincs, csak a pecsét: 
„Batthyány-Strattmann hercegi erdőhivatal

Nagykanizsa”)

Melléklet: táblázat.

A levélhez készült táblázat elkallódott. Fennmaradt viszont a következő év őszéről a vá
gásterv, továbbá a hozzá fűzött magyarázat is, amelyeket itt közlünk.
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Vágástervezet
H erceg Batthyány-Strattmann hitb. uradalom erdőbirtokos nagykanizsai (Zala vm.) erdőbirtokáról
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Nagykanizsa, 1944. október hó 3-án.
Barthos Gyula 
főerdőmester



M egjegyzések  a tervezethez

1/ Az 1943/44. évi „hátralék” adatai csakis az Erdőkönyvnek lezárása, illetve 
megtárgyalása után állapíthatók meg.

Az 1943/44. évben cca 1004 m3 értékes szerfával termeltünk az előírt tűzifánál többet.
Tiszteletteljes kérelmünk, hogy az un. „hátralék” más következő és nagyarányú 

fatermelésre alkalmasabb évekre nyerjen prolongálást.
Indok: A múlt évi szerfatermelésből cca 1000 m3 szerfa ma is az erdei vágásterüle

teken visszamaradva fekszik és műszakilag minőségében romlik (vasúti rakkterületek 
elégtelensége és vasútikocsi hiány, a folyamatba tett MUVEZ-fuvarozás megfeneklése 
járőrök közreműködése ellenére.)

Az 1944/45. évi termelendő még nagyobb mennyiségű szerfának további halmozása 
újabb bajokkal és kárral járna, tehát a helyi viszonyok megfontolt és ismert körül
ményei késztetik erdőhivatalunkat k é r e l m ü n k  előterjesztésére, szíveskedjék M.Kir. 
Erdőigazgatóságunk és javaslatára a Faügyek Kormánybiztosa Öméltósága a pro
longáláshoz -  előjegyzésben tartva azt -  hozzájárulni.

A múlt és az előző években egyébként cca 1000 m3 mezőgazdasági sorfa faanyagá
nak kitermelésével is igyekeztünk az erdészeti hiányt pótolni, ugyancsak, ugyanúgy 
t e r v e z z ü k  1944/45 telén is sorfák kitermelését.

2/ A tervezett f a h a s z n á l a t i  termelés területileg nagyobb mint az üzemtervileg 
előírt terület. Indok: A félforduló szakból csupán 4 azaz négy évi előírt főhasználati 
terület áll rendelkezésre és a kijelölés a teljesítés és a felújítások érdekeinek lehető 
figyelembevételével is eszközöltetett.

3 /A z e l ő h a s z n á l a t b ó l  esedékes faanyag 1944/45 évre a 2130/1944. sz. rendelet 
alapján 1498 kát. h old  erdősü lt terület után (korosztály táblázatunk szerint) 1 m 3 ala
pon 1498 lenn e. É rvényben levő  üzem tervi előírásaink azonban csak 843 m 3-t  írnak 
elő , ezért fele lősségü n k  alapján a tervezetben  ezt a m en n yiséget vettük  fel.

Indok: Sürgőssé vált, vagy elmaradt gyérítések és tisztítások nincsenek. Hazánk 
népsűrűség tekintetében talán legsűrűbb vidékének egyikén szociális szükségből évről- 
évre, beosztással szoktuk az összes erdőrészleteket gyéríteni és tisztítani, különösen 
a határszéli szegény falusi lakosság tűzifaellátása érdekében, erősebb mértékű 
belevágás káros volna fejlődő fiatal faállományainkra.

4/ Szükséges rámutatnunk arra a már több esetben jelentett körülményre, 
miszerint érvényben levő üzemtervünk főhasználati fatömeg becslési adatai hibásak, 
illetve ellenőrzött felvételek és számadások szerint erdeifenyőnél cca 35%-al, az 
ákáczot pedig kivéve más lomb fanemű állományoknál cca 10-15%-al túlzottan 
felemelték.

5/ Egyidejűleg kérjük a zalaegerszegi 633. sz. MUVTZ par[ancsnok]ság útján -  külön 
beadvánnyal a szombathelyi m. kir. erdőigazgatósághoz -  a megkezdendő fater
meléshez szükséges legkevesebb 300 erdőmunkásnak honvédelmi igénybevételét fel
sorolt 11 nagykanizsai járásbeli községből.

6/ Tisztelettel megemlítjük, hogy erdőgazdaságunk a határsávban fekszik.

Nagykanizsa, 1944. október hó 3-án.

Teljes tisztelettel: Barthos Gyula
urad. főerdőmester
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AD. 264/1944. sz.
Nagytekintetű
M.Kir. Erdőigazgatósághoz!
Szombathely

A 242700/1944. sz. F.M. sz. rendelet 3§. 3 pontja alapján az 1943/44 évi „hátralék”- 
nak későbbi évekre elhalasztása vagy felmentése tárgyában -  szíves véleményezést 
kérve a Faforgalmi K özponthoz illetve a Faügyek K orm ánybiztosa Ö m éltóságához 
a beadványunk belső oldalain felsorolt indokok alapján.

Nagykanizsa, 1944. október hó 6-án.

Teljes tisztelettel: urad. főerdőm ester
(,aláírás nélkül, de pecsételt lapon)

Dr. Batthyány-Strattmann herceg
nagykanizsai erdöhivatala
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Ezek után került sor a Vörös Hadsereg bevonulására. Barthos elfogatásáról, megpróbál
tatásairól a lőjegyzékek vonatkozó részeiben olvashattunk. A fennmaradt levelek viszont arról 
tanúskodnak, hogy a hercegi főerdőmester továbbra sem szűnt meg az erdők megóvása érdeké
ben szót emelni.

125/1945. sz.

M. Állami Erdőfelügyelőség!
Zalaegerszeg.

Felelőségünk alapján tisztelettel bejelentjük a helyzet ismertetéseként, hogy az 
ország más részeihez képest erdeink megszakítás nélkül mai napig is még mindig had
műveleti jellegű területen feküsznek a nagykanizsai járás nyugati részében. Ebből 
következik, hogy mindennemű erdőüzemi és erdőgazdasági ténykedés rendkívüli 
nehézségekbe ütközik, amelyekkel hatóságaink is számolhatnak. A rendeletekben 
előírt határidők pl. 1945. okt. 31. fatermelési terminus megfelelő tárgyilagos és indo
kolt prolongátiót igényelne.

Katona-mentes erdőtestünk nincs, az A, B, g. o.-ban orosz katonai munkásalakula- 
tok tetszésszerinti, még főhasználatra elő nem írt tűlevelű erdőrészleteken termelnek 
luczfenyő és erdeifenyő szerfát, amely munkát nincs módunkban megakadályozni. 
A termelést követő ipari feldolgozás gyors kivitelét lehetővé teszi és megkönnyíti az 
erdeink közelében üzemben tartott újudvari -  kámácsi -  gőzfurész.

Bejelentésünk szíves tudomásul vételét kérve,
Nagykanizsa, 1945. júl. hó 2-án.

Teljes tisztelettel: Barthos Gyula
Batthyány-Strattmann Herceg Erdőhivatal

Nagykanizsa 
urad. főerdőmester

Ez utóbbi jelentés aztán eljutott az Iparügyi Minisztériumba, ahol „komolyan vették”, 
s még hittek abban, hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság segít megfékezni a Vörös Hadsereg 
jogosulatlan fakitermelését. A következő levélmásolat erről tanúskodik.

Másolat hivatalos használatra.

Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyar Iparügyi Miniszter
Gazdasági Csoportja, 69.203/V/3.SZ.

Budapest 1945-
Stefánia-út. 32.

A Batthyány-Strattmann Herceg Erdőhivatalnak (Nagykanizsa, Zala vármegye) 
Iparügyi Miniszteri Biztosához ad. 145/1945. intézett jelentése szerint a megszálló 
Vörös Hadsereg ottani alakulatai rendszertelen fatermelésbe kezdtek és olyan 
állományokat pusztítanak ki, melynek 85%-a lenne alkalmas épületfára és egyéb ipari 
célokra. Ezen fahasználatok már túlhaladják a normális és rendkívüli üzemtervekben 
előírt mennyiséget, sőt évekre kihatólag igénybe veszi az erdőknek azt az állományát, 
amely a fontos ipari célra szolgáló szerfát adná.
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A Vörös Hadsereg alakulatai sem a Szövetséges Ellenőrző Bizottság engedélyező 
iratát nem mutatják be, sem az elvitt faanyagról elismerő átvételi iratot nem haj
landók adni.

Az előadottak alapján felkérem t. Bizottságot az ügy kivizsgálására és odahatni, 
hogy az erdők ily mérvű irtása megszűnjön, mivel az ország újjáépítése amúgy is nél
külözi az ahhoz szükséges mennyiségű szerfát.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 4-én.

A miniszter rendeletéből:

A hivatalos másolat hiteléül:

Tudomásulvétel végett megküldöm.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 4-én.
A miniszter rendeletéből: Gál László s.k. miniszteri osztályfőnök,

A kiadmány hiteléül: Kiss L. s.k.
miniszteri s.h. igazgató h. P.H.

Ugyanakkor* a katonaság mellett a lakosság is nekiesett az erdőknek, s azt „bitang [értsd: 
uratlan] jószág” módjára pusztította. A zalaegerszegi erdőfelügyelőség tudomására jutott, 
hogy a „szepetneki fóldmíves gazdák szekérszámra hordják a lopott fá t az uradalom szepet- 
nek-bajcsai erdejéből” A felügyelőség ebben az ügyben augusztus közepén írt az uradalmi 
erdohivatalnak, ahol azonban szinte semmilyen eszköz nem állt a személyzet rendelkezésére, 
hogy a lopásokat (erdei kihágásokat) megakadályozzák.

Lássuk azonban tovább az eseményeket!

1945. IX. 8. Hg. Batthyány-Strattmann László erdőbirtokát állami tulajdonba 
veszik. Átadó: Barthos Gyula hercegi főerdőmester, átvevő: Kassay F. László magyar 
állami erdőmérnök. Barthos Gyula elmondja, hogy 1944. XII. hó óta az erdőbirtok 
katonai megszállás alatt áll. 1945. V. hó. óta az átadó és az átvevő nem tudta 
megközelíteni az erdő nagy részét. Barthos Gyula észrevétele: mintaszerűnek tartja az 
erdőket. A 700 erdőrész minden sarka olajfestékkel lefestve, 66 km határárok a birtok
szélén, műtárgyak jó karban.66

Mindezek ellenére az erdőbirtokra nehezedő rendkívüli fahasználati igények továbbra sem 
szűntek meg. A volt hercegi főerdőmester legfeljebb csak mérsékelni tudta a kárt, de megaka
dályozni nem.

Gál László s.k. 
miniszteri osztályfőnök

Kiss L. s.k. 
miniszteri s.h. igazgató h. P.H. 
Batthyány-Strattmann Herceg 

Magyar Iparügyi miniszter 
Erdőhivatala, Nagykanizsa. 

69.203/V/3.sz. 1945
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ad. 211/1945.SZ.

M.Á11. Erdőigazgatóság! 
Zalaegerszeg

Hivatkozással 332/1945. eig. sz. leiratára, tisztelettel bejelentjük, hogy vágásáthe
lyezést kellett alkalmaznunk abból a célból, miszerint a 010665 tábori sz. orosz katonai 
alakulat részére kívánsága szerint kimondottan tűzifát szolgáltató vágásterületet 
bocsájthassunk [így] az alakulat rendelkezésére.

Megkímélendő szerfát szolgáltató szálerdő és ákác sarjerdő előírt főhasználati erdő
részleteinket, a katonai fahasználat céljaira kikerestük

D.g.o. 3 l/a erdőrészletet 2,2 k.hold és
30/a erdőrészletből 6,0 k.hold
összesen: 8,2 k.hold
vágásterületet 53 és 58 éves korral tölgy 0,4, bükk 0,2, gyertyán 0,4 csoportos ele- 

gyüléssel 3/4 sarj eredettel 0,8 sűrűséggel.
Tisztelettel kérjük a szükségszerű vágásáthelyezésnek szíves jóváhagyását. A vágás

terület kijelölésénél közreműködött erdőhivatalunkkal Zjabkin András m. áll. erdő- 
mérnök.

Ezt a rendkívüli fahasználatot elkülönítettként kezeljük és tartjuk nyilván.

Nagykanizsa, 1945. szeptember hó 20-án.

Teljes tisztelel: főerdőmester
(aláírás nélkül, de -  még! -  az uradalmi erdőhivatal pecsétjével)

A levélben hivatkoznak Zjabkin Andrásra, mint közreműködőre, mint „pozitív szerep
lőre” Ez nem lehet véletlen, mivel nevezett az oroszok tolmácsa volt, de közben -  mint 
Magyarországon élő fehér orosz -  a zalai erdészeknek dolgozott. Szakács László mutatott rá, 
hogy több erdész -  talán maga Barthos is -  éppen Zjabkin nak köszönhette, hogy (a különböző 
támadások ellenére is) kiszabadult az oroszok fogságából.

94/1945. sz.
M.Á11. Erdőigazgatóság!
Zalaegerszeg

Erdőhivatalunk (Nagykanizsa, Nyugati Erdőgondnokság) szükségesnek tartja aláb
bi időszerű h e l y z e t j e l e n t é s s e l  tájékoztatni az Erdőigazgatóságot.

Amennyiben h a t á r id ő s  jelentéseinkkel nem tudunk kellő időben adatokat szol
gáltatni, ennek az erdeink területén és környékén ez ideig is változatlanul fennálló, sőt 
naponkint romló helyi rendkívüli akadályok az okai.

604/1945. sz. katonai engedélynek elnyerése az erdőkben való szabad mozgásra 
eredménytelen maradt, írásbeli engedély birtokában is csupán elméleti értékű volna 
a kérdés, mivel erdőn lakó erdőőreink a jelentései szerint az A,B, és D. g. osztályok 
személyzete „menekülésszerűen” készül lakásait elhagyni és lehetőleg a falvakban 
meghúzódni, de nemcsak ezek a kerületek, hanem a C. és E. gazdasági osztályok szin
tén nem közelíthetők meg, fatermelés ezen okokból ugyancsak nem folytatható. A tűzifát 
1944/45 évi vágásterületeinken kitermeltük, az utolsó darabig szovjet járóművekkel
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önkényesen elhordatott. Az egyik erdőkerülőnket hajszál híján le nem lőtték. 
Dulakodások, betörések és fosztogatások napirenden vannak.

Az erdőgazdasági épületek tatarozási felvétele, 5097/1945. sz. rendeletben .előírt 
költségvetések összeállítása és egyéb kiadási felvételeket igénylő adatszolgáltatás 
nem eszközölhető. Ez a magyarázata annak, hogy 5074/1945. sz. adatszolgáltatások 
kimutatásaiban a fakitermelések adatait „bizonytalan” megjelölésekkel volt módunk 
feltüntetni.

Tisztelettel bejelentjük és egyúttal kérelemképpen terjesztjük elő, miszerint az 
1944/év őszén összeállított és természetben 94,8 kát. hold 1944/45 évi eredeti 
főhasználati területeket házi mellékhasználatok alapján vágásáthelyezések útján 
módosítani voltunk kénytelenek, tisztelettel kérve, hogy házi mellékhasználatok 
hiányában a módosuló főhasználati megváltást szenvedő birtokost megillető főhaszná
latoknak legyenek tekinthetők.

A nagykanizsai rendőrkapitányság és járásbíróság büntető bíróságoknál folyamat
ban tett erdei kihágások fatételei ipari fában és tűzifában mind az 1944/45. évi 
főhasználati fahozamterületről származnak. A károsítások után incassóra várt pénz
összegekkel [?] értékében csökkenően tervezzük erdőgazdasági pénztárunkat feltölteni, 
különös tekintettel a f. évi szeptember hó 7-én kelt és szept. [?] Erdőigazgatóságtól 
leküldött 83036/1945. V.3. F.M. számú rendeletre, amely a f. évi okt. 31. határidőt 
egyenlőre [így!] -  újabb kérvényünk felterjesztve -  f. évi december hó 15-ig hosszab
bította meg.

Nagykanizsa, 1945. október hó 25-én.

Teljes tisztelettel: főerdőmester.
(aláírás nélkül)

S az év végén még egy hír:

1945. XII. 9-én a közellátási kormánybiztos közli, hogy a kanizsai Batthyány- 
Strattmann herceg erdőhivatala (Barthos Gyula) megtagadta a hadikárosultaknak a fa
kiadást. Az erdőfelügyelőség a M. All. Erdőigazgatósághoz ír, hogy az a Nagykanizsai 
Ny.[ugari] All. Erdőgondnokságot a teljesítésre utasítsa.

Ehhez a híradáshoz a következőket kell tudnunk.
1945. szeptember 18-án Barthosí a Nagykanizsa Nyugati Állami Erdőgondnokság 

vezetésével vitéz Kiss Lajos zalaegerszegi erdőigazgató bízta meg. Tehát ő már decemberben 
nem uradalmi főerdőmester volt, hanem állami erdőgondnok. (Hiszen 1945. szeptember 8-án 
az uradalmi erdőket átadták az államnak!) A név- és címhasználatban azonban mindez még 
hónapokig nem érvényesült. Itt nemcsak a „hercegifőerdőmester” cím használatára gondolunk, 
hanem például az uradalmi pecsétekre is. Ebből következett aztán, hogy a panaszok általában 
a régi címre, a régi címzésnek megfelelően érkeztek, míg az új, az állami erdőgondnokság 
legfeljebb a közvetlen érintettek előtt volt ismert.

A panaszokra visszatérve pedig még utalnunk kell Barthos front utáni -  a vadászati 
jegyzeteiből idézett -  meghurcoltatására, majd a következő évi, 1946. október 4-ei »B-listázá
sára”, elbocsátására. Ezt ugyan később módosították, így Barthos majd csak 1948-ban kerül 
nyugállományba, de mégis megemlítjük a Nagykanizsa környéki erdőmémökök és a lakosság
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kapcsolatát. Ez ugyanis 1945-ben egyáltalán nem volt mellékes a fatolvajok, a feljelentések, sőt 
a különböző szolgálati beosztások elnyerése, illetve elvesztése szempontjából sem.

Szakács László adatai, továbbá Baráth László személyes, Barthos GyuláfoY hallott 
elbeszélései alapján írhatjuk, hogy Nagykanizsán sem Barthos, sem a városi erdőmester, 
Zéém ann György nem volt népszerű. Ellenük m ár a harmincas években is szinte annyi 
panasz érkezett, m in t az összes többi erdész ellen együttvéve. Barthos;z#£ a dühkitöréseit, 
a kiabálásait, netalán a beosztott erdészek tettlegességig menő inzultálását rótták fel. Hogy 
aztán ebből mennyi volt igaz, s m it tettek hozzá azok, akiket Barthos példáid erdei kihágá
son (a lakosság köréből) vagy hanyag szolgálaton (az erdőőrök, erdőszolgák közül) én, nem 
lehet tudni. 1945-ben mindenesetre eljött a „leszámolás" ideje.

r

BARTHOS GYULA
hercegi fáerdómester *

Q J d a tá /w á

c f f l c i e n i e p  ///? !/< {  > t y - Y / u z  o  ? / /  t x  t t y  e i d p m e á f e í e

i

A  korszakra vonatkozóan még egy, a községeknek juttatandó erdőkkel kapcsolatban írt 
Barthos-ZeiWeí idézünk. S  itt újra az erdők megóvását, a z erdők védelmét érhetjük tetten -  
akár a „népakarat ” ellenében is.
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96/1946. sz.
Tárgy: Homokkomárom község

elöljárósága a Batthyány-Strattmann 
László hg. tulajdonában volt 
homokkomáromi erdő 73 k. holdból 
közbirtokossági erdő létesítését kéri.

Melléklet: 2 db.
Hiv. sz.: 1185/1946. eig.
M. Áll. Erdőigazgatóság,
Zalaegerszeg

Fenti számú rendeletére és sürgetésére tisztelettel beküldjük Homokkomárom 
község elöljáróságának közbirtokossági erdő létesítésére vonatkozó kérelmét vázraj
zokkal együtt.

A rendelkezés pontjaira tisztelettel jelentjük:
a) Az erdőbirtokossági társulat létesítésének feltételei nincsenek meg. Eltekintve az 

alábbi okoktól -  új földbirtokossági társulat ezideig nem alakult. A homokkomáromi 
úrbéresek 1861. év óta rendelkeznek Magyarszerdahely község határában 32,6 kh. 
üzemtervileg és államilag kezelt erdővel. (24.980/1926/1. 4. sz. F. M.)

A kb. 220 lakosú Homokkomárom község földigénylői részére a legutóbbi földbir
tokreform 164 kh. mezőgazdasági ingatlan juttatott és osztott ki.

b) A juttatni kért erdő kihasítása erdőmegosztással jár, mivel több tagot szakítana le 
a kincstári kezelésbe került (volt hg. Batthyány Hitb.) zsigárdi A. és obornaki D. g. o. 
erdőtesteiből, tehát két erdőtestet csonkítana meg és érintené azok üzemtervi rendsze
rét és a jövőben a fahasználatok tartamosságát.

c) A juttatni kért erdők leírása:
1/sz. Templomerdő 20/a, 20/b, 2 l/a, 21/b, 21/c, 1/2, 1/3, 1/5 jelzésekkel 40,5 kát. 

hold terjedelmű, II-III. termőhelyi osztályok átlag 0,8 sűrűséggel B: 0,3, Gy: 0,4, T: 
0,3 elegyaránnyal, vágásérett állományok nincsenek, a jövőben érik el vágás
érettségüket 80 éves vágásfordulóval leendő cca 0,4 kh. főhasználati területtel évi cca 
55 m3 fatömeggel, előhasználatok nincsenek, 1,1 kh. gesztenyés és diós, valamint 6,7 
kh. legelőterület a kincstári erdőgazdaságnak, erdőüzemnek szükséges mellékhaszon
vételi tárgyai, amelyek elvesztése sérelmes volna az államerdészet gazdálkodására.

2/sz. Fenyves és Temetőerdő 19/a, 19/b, 19/c erdőrészletek 11,4 kh. területtel, leg
nagyobb részében 39 éves 1,0 sűrűségű luc és simafenyő állománnyal a történelmi 
nevezetességű szépfekvésű kegyúri templom körüli meredek lejtőkön parkszerű 
állományok. Nem vágásérettek és fahasználati üzemszünetet igényelnek, dióval 
betelepített részleteik pedig szinte kizárólagosan fűtermést biztosító kaszálói a kincs
tári erdőüzemnek. A parkerdő fahozama a jövőben is lényegtelen lesz és a terület 
véderdő jellegű, amelynek fenntartásához és gondos kezeléséhez különösen a tűlevelű 
állományokban szenvedett háborús károk folytán természetvédelmi érdekek fűződnek. 
Legközelebbi főhasználat cca 50 fahozamot biztosító erdőrészlet csupán a 19/b 0,6 
kát. hold területtel vegyes lombfanemekkel, az állomány a temető védelmére és díszí
tésére szolgál.

3/sz. Klingspiegel erdőrész 28,4 kh. terjedelmű és áll a 69 és 70. számú tagokból, 
háborús károk 70%-ban sújtották, az erdő futóhomokon áll egy évszázad óta költséges 
homokkötésekkel és tekintettel a deliblat jellegű talajkísérő flórára, felújítási kísér
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letekkel és erdővédelmi tanulmányok folytatásával. Ez az erdő a vidéknek leg
gyengébb termőhelye, legeltetésre alkalmatlan, fűtermés nincs, faállományai 0,9 
erdei feketefenyő és csupán 0,1 elegyarányban akác. Vágásérett állományok nincse
nek, fő és előhasználatok szünetelnek és fatömeg nem írható elő, további fásítások 
szükségesek.

Mindhárom juttatni kért erdőterületnek a jövőben várható fahozama Homok
komárom község szükségletének fedezésére jóformán számba sem jöhet, az erdőte
rületek kihasítása nem ok- és célszerű.

Nagykanizsa, 1946. július hó 2.-án
Barthos Gyula 
főerdőmester 

m. áll. erdőmérnök 
(A pecsétben: Nagykanizsa Nyugati All. Erdőgondnokság)

A negyvenes évek feldúlt, zavaros viszonyait elhagyva, lássuk a békésebb (?) ötvenes éveket!

Barthos Gyula az 1950-es években mindenképpen szeretett volna még egyszer Malom- 
vízre, illetve a Retyezátra eljutni. Ennek akkor rengeteg adminisztratív akadálya volt, de az 
a most közlendő dokumentumokból látnivaló, hogy ő erre az útra szakmailag is készült, s talán 
pártfogásért a legjobb helyen, az Országos Erdészeti Egyesületnél kopogtatott.

Budapest
V. Nyáry Pál -u . 9. V.i.sz.
Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége,

Barthos Gyula ny. erdőmérnök, az O.E.E. alapító tagja (Nagykanizsa, Ady Endre u.
39.) és fia: Barthos Tibor erdőmérnök, az O.E.E. tagja (Zamárdi Erdőgazdaság) 
magánutazást terveznek f. 1957. nyarán a Retyezát hegység erdőségeibe.

Tanulmány jellegű és családias utjukhoz az Egyesülettől e l ő k é s z í t ő  támogatást 
kérnek A k a p c s o l a t  e l ő z e t e s  b i z t o s í t á s a  érdekében a volt Kendeffy uradalmi 
erdők bejárására a román államerdészettől: (Erdőgondnokság Malomvíz) O c o l u l  
s i l v i c  RÁu d e  m ó r i ,  V ia  H a j e g ,  H u n e d o a r a ,  R o m á n ia .

A tervezett utazás hátterének megvilágítása és egyben igazolása érdekében Barthos 
Gyula malomvízi szolgálatáról (1906-1918) az akkoriban készített feljegyzései alapján 
egy futólagos vázlatú brosúrát állított össze (1906-1956 =50 é v e s  é v f o r u l ó r a ) a kö
vetkező témával: S z á z a d  e l e j i  v á z l a t o k  a  n a g y k i t e r j e d é s ű  t a r v á g á s o k  f e l 
ú j í t á s i  p r o b l é m á i r ó l  (K á r p á t i  e r d ő b e n  1914).

Dolgozatát kész jelenlegi utód szaktársaival akár ELŐRE is ismertetni és velük, ha 
úgy adódik, a helyszínen kartársias eszmecserébe is bocsátkozni. Reá és fiára nézve a ta
pasztalatcsere kétségtelenül nagyon tanulságos lenne.

Vájjon a leírtak szövegezése szakszerűleg és egyéb szempontok figyelembevételével 
helytálló-e és mennyiben szorul megfelelő korrektúrára, az a figyelmen kívül nem 
hagyható körülmény indokolja Barthos Gyulának tisztelettel előterjesztett azon 
kérelmét: szíveskedjék Egyesületünk Elnöksége a dolgozatot belátása szerint kijelölt, 
ill. felkért egyesületi ill. szerkesztő bizottsági (ráérős idővel rendelkező) taggal felül- 
bíráltatni és vagy véleményezni, akár szükségtelennek, vagy tárgytalannak jelölni meg.

150



A dolgozathoz Rövid Kivonatot és Tartalomjegyzéket mellékel.
A brosúrával az Egyesület tetszése szerint rendelkezhetik.

Nagykanizsa, 1957. február 7.
Ady E.u. 39.sz.

Tisztelettel: (Barthos Gyula)
Melléklet:
Rövid kivonat.

Barthos Gyula mint urad. főerdész 12 évi szolgálatot töltött el a Kendeffy urada
lomban Malónvízen, Hunyad-megyében. Szolgálatának az első világháború vetett 
véget. Fia: Barthos Tibor erdőmérnök (Zamárdi) is Malomvízen született. Távozásuk 
óta 38. év telt el anélkül, hogy az emlékezetes retyezáti erdőségeket felkereshették, 
vagy róluk bármi keveset is megtudhattak volna.

Amennyiben általában a viszonyok és anyagi körülményeik meg fogják engedni, pár 
napi turista jellegű bejárást terveznének azokban az erdőkben, amelyek állományainak 
drasztikus vállalati letárolása annyira leverően hatott a fiatal erdőtisztre, ahogyan 
ennek érzelmes szavakkal kifejezést is ad dolgozatában. Ebből a szempontból tárgyalja
-  legtöbb helyen párbeszéd formájában -  az előtte akkoriban felhalmozódó súlyos 
problémákat: a túl nagy kiterjedésű tarvágásokat, a fapazarlás szertelen mértékét és 
a kitakarítatlanul visszamaradó elgyomosodott vágásterületeken megkísérelt felújítási 
módszereket.

Az erdők bejárása az összehasonlítások révén sok tanulságot eredményezne szá
mukra. Mindamellett, hogy magashegységi lucfenyő erdőgazdaságunk nincs, a felso
rolt problémák egyike-másika hazai szempontokra is vonatkoztatható lehet.

A szövegezés talán túllépte a kívánatosnak előre felállított keretet annak ellenére, 
hogy a leíró iparkodott a felmerülő sok kérdésben mértéktartó maradni.

A dolgozat elejére mellékelt Tartalom tételei átnézetet nyújtanak a vezető téma 
elágazó részleteiről.

Nagykanizsa, 1957. február 7.
(Barthos Gyula)



Tartalom

A Déli Kárpátok lábainál 1914.
A Hegység bejáratánál 
Erdei szálláson
Az erdőgazdaság két vezér problémája 
Uralkodó fafaj: a lucfenyő 
A korra jellemző faüzletek 
A fakitermelési kötlevél 
Erdei tőárak 
Nyári fadöntés 
Döntés, tuskómagasság 
Usztatási túlméret 
Fapazarlás számokban 
A gömbfa felvételezése 
Közelítésre szolgáló berendezések 
A selejt minősítése 
A fennakadt fa sorsa 
A kockázatos faúsztatás 
A zárt lucfenyvesek talajszintje 
A nagyhatalmú gyomosság 
Várható-e természetes felújulás?
Kárpáti csemetekertben
Munkaerő a felújításokhoz
Tépelődés az erdőtörvény körül
A körülgyűrűzés alkalmazásának kérdése
Magárahagyott vágásterületek
A véderdők kijelölése
Havasi legelőn
Kultúra a vadonban
Törpefenyő cserjések problémái
Kitakarítatlan vágások felégetése
Vágástakarítás és legeltetés
Magvetési kísérlet
Ültetések sorrendje
Kopárfásítás
Fejsze helyett kapa
Tűzvédelem az erdőben
Az üzemterv -  a törvény őre
Az erdész nem személyt szolgál
Erdőfejlesztési tervek
Az iparosodás vonatkozásai az erdőgazdaságra 
Birtokpolitikai tervek a közeli láthatáron 
Aratásnak tekinthető-e a fatermelés?
Tapasztalatok szerzése
Alapvető eltérések a magashegységi erdővidékek között 
Kitör a háború (1914.)
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Eltávozva a Retyezátról 
40 év elmúltával
A termőhelyi lucfenyvesek problémái a jelen szemléletével (1956.)
A fapazarlásról általában 
Az egészséges faállomány

A dolgozat egy változatát a IV. főfejezetben megjelentettük, de lássuk, m i is lett a sorsa 
ennek az ötletnek:

Országos Erdészeti Egyesület 
Péchyné KartáTsnő 
Budapest.

Nagyságos Asszonyom! Szíves Elnézését kérem  a szükségszülte háborgatásért. 
Tisztelettel érdeklődöm folyó évi febr. hetedikén (7)-én az O.E.E. elnökségéhez beter

jesztett beadványom (tervezett romániai út, hozzá dolgozat mellékelve) kilátásai iránt.
Tisztában vagyok az összes nehézséggel, amelyek főképpen újabban fennállanak a ter

vezett tanulmányút kérdései körül. A célhozvezető ú t is többféle lehet, feltéve hogy 
egyáltalában fog-e menni. Ajánlaná-e Nagyságod, hogy érdem ileg Keresztesi Béla 
főigazgató h. kartárshoz is forduljak a kért és szükséges erkölcsi (elvi) tám ogatás érde
kében? Bővebben irtam  erről a dolgozat előiratában.

Egy rövid lapon küldött szives értesítés m ár is m egkönnyítené további lépéseimet, 
egyébként Kedves K artársnő elbírálását és vélem ényét tartom  a leghelyesebbnek.

Nagykanizsa, 1957. április 16. 
Ady Endre - u. 39.

Szívélyes üdvözletekkel
kezeit csókolja: (Barthos Gyula)
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Barthos Gyula Országos Erdészeti Egyesület
ny. erdőmérnök, Budapest, V.,
Nagykanizsa Nyáry Pál u. g.V.em. i.
Ady E. u. 39. Tel: 187-549
117/1957. szám

Értesítjük t. Tagtársunkat, hogy a „Századeleji vázlatok a nagykiterjedésű tarvágá
sok felújítási problémáiról” áttanulmányoztuk s alkalmasnak tartjuk arra, hogy az ott 
felvetett kérdéseket a helyszínen a román szaktársakkal megvitassák. Egyesületünk elő 
kívánja segíteni t. Tagtársunk tervezett utazásait, ezért a másolatban csatolt levelet 
küldtük a román Erdészeti Egyesületnek. Amint a válasz onnan megérkezik, annak tar
talmáról azonnal tájékoztatni fogjuk.

Budapest, 1957. május 6.

Az Országos Erdészeti Egyesület nevében: (Fekete Gyula)
főtitkárhelyettes

Melléklet: 1 db.
A késedelmes válaszért elnézését kérjük, de konkrétan akartuk megválaszolni kérését.

szívélyes üdvözlettel: Pécsi Dezsőné

Catre Országos Erdészeti Egyesület
Asocietatea Stiintifica a Inginerilor Budapest V.,
si Technicienilor Nyáry Pál u. 9. V. em. i.
Bucuresti Tel: 187-549
Str. Joan Ghica No. 3. Raion 117/1957 szám 
Tudor Vladimirescu

Barthos Gyula ny. erdőmémök, Egyesületünk alapító tagja 1906-tól 1918-ig a volt 
Kendeffy-féle uradalom erdőgondnokságában teljesített szolgálatot, amely erdőket most 
a román Ocolul silvic Rau de móri, Via Hateg, Hunedoara, Románia kezeli. Barthos Gyula 
szaktársunk említett működése arra az időre esik, amikor a fakitermelő vállalatok nagykiter
jedésű tarvágásokat alkalmaztak és az erdőgondnok igen nehéz felújítási problémákkal állott 
szemben. Barthos Gyula szaktársunk a felújítás és az állományápolás egyes egyéni megoldá
sait az ottani működése alatt a gyakorlatban nagyrészt be is vezette. Most 50 év elmúltával 
„Századeleji vázlatok a nagykiterjedésű tarvágások felújítási problémáiról” című tanul
mányában leírta azokat az elgondolásait, amelyek ezeknek a kérdéseknek a megoldását céloz
zák Egyben igen tanulságosnak tartaná, ha fél évszázad elteltével fiával együtt, aki szintén 
erdőmémök, ismét bejárhatná a volt működési területének azokat a részeit, ahol a felújítá
sokat és az állománynevelést végezte. Ezért azzal a kéréssel fordult Egyesületünkhöz, hogy 
ezen tanulmányjellegű utjükhöz nyújtsunk előkészítő támogatást oly módon, hogy a román 
Társegyesület segítségével tegyük lehetővé ennek az erdőbejárásnak a megvalósítását.

A dolgozatot áttanulmányoztuk és a benne felvetett kérdéseket elsősorban a román 
erdőművelés szempontjából igen figyelemreméltónak találjuk. Úgy gondoljuk, hogy a román 
szaktársak szempontjából is érdekes és hasznos volna, ha Barthos szaktárs elgondolásainak 
értékelésében és a tanulságok levonásában részt vennének. Kérjük szíves mielőbbi válaszukat 
arra nézve, hogy Barthos Gyula és Barthos Tibor erdőmémökök az év nyarára tervezett beu
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tazásához és az említett erdőkben tervezett bejárás és tanulmány megvalósításához a t  
Társegyesület tudna-e erkölcsi támogatást nyújtani. Ezt elsősorban a beutazási vízum meg
szerzéséhez gondolnánk felhasználni, ezért egyetértésük esetén ilyenértelmű válaszukat kérjük

A román erdőgazdaság jelenlegi vezető szakemberein kívül javasolnánk a bejáráson 
és értékelésen való részvételre az egyesület ottani körzetének néhány képviselőjét is 
bekapcsolni. A tapasztalatcsere tanulságait, annak értékelését mind a román, mind a ma
gyar szaklapokban vagy esetleg külön előadásokon is ismertetni lehetne.

Egyben kifejezzük azt a reményünket, hogy levelünk nyomán kialakulhatna a román 
és a magyar társegyesület között olyan szorosabb kapcsolat, amelyben lehetőség nyíl
na a két ország erdészeti viszonyainak kölcsönös tanulmányozása céljából az egyesüle
tek rendezésében szélesebbkörű tapasztalatcserék megszervezése is.

Szíves válaszukat kérjük.
Az Országos Erdészeti Egyesület nevében
Budapest, 1957. május 6.

kollegiális üdvözlettel: Kutasy Viktor s.k.
főtitkár

A román félnek az 1957-ben elküldött OEE-levélre vonatkozó válaszát nem ismerjük. 
Feltételezzük, hogy Barthos dolgozatát mind az OEE-ben, mind a román egyesületben 
elolvasták, mert amikor a kutatás témája újult erővel vetődött fel, 1962-ben, egy levéltöredék 
utal a „románság érzékenységére

Nem hinném, hogy a múltból kiragadott egy sajátságos részlegnek leírásánál talán 
sértés érhette volna a románság érzékenységét. Aminő értéknek az örökébe lépett, az 
olyan volt, amilyennek vázoltam. Utólag annyiról hallottam: a vízi úsztatás helyébe a gép
kocsi szállítás lépett, tehát a helységből kivezető két fővölgyben megfelelő stabil utak 
épültek, - a fatermelés a bükkös állományra terjed ki, a régi fenyő fűrészek megszűntek, 
-azÁllami Erdészet malomvízi erdőgondnoksága vízi-energia utján villanyáramot élvez,
-  a község fejlesztés során rendszeres busz-járat köti össze a lakosságot a külső világgal,
-  Hátszeg közelében Lengyelországból származó bölény kísérleti park létesült volna.

Nem kívántam a 96 oldalra kiterjedő kézirat szövegét azokkal a kiegészítő betétekkel sza
porítani, amelyeket a tárgyhoz tartozó magyarázat szempontjából állítottam össze. (Külön 
csomagolásban visszatartva) Ezek a pódások az erdei üzemnél előforduló váradan veszé
lyekről, az előrelátó gondosságnak fokozottabb szükségéről, az alkohol fogyasztás hatásáról, 
a műszaki kitűzések nehézségeiről szólnak, tehát vetületei annak a küzdelmes erdészéletnek 
(ez a vezető téma), amiben egyformán volt része a fizikai és szellemi dolgozónak.

A párbeszéd alakjában folyamatos vázlatok összességükben valamiféle korszaki 
„tényregény” elbeszélésre mutatnak, ami erdészolvasó számára egyrészről emlékeztető 
és némileg tanulságos is lehetne. Tisztában vagyok azzal is, hogy a kéziratnak esetleg 
szóba jöhető átdolgozását mellettem hivatottabb személyek végezhetnék el.

1962. január hó.

Barthos Gyula

A romániai utazás végül is 1962-ben létrejött, miként arról a későbbiekben többször 
is szó fog esni.
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MADÁRTANI TÉMÁJÚ LEVELEK

Barthos hagyatékában ehhez a tém ához kapcsolódóan maradt fen n  a legtöbb levél 
Legelőször a Magyar Ornitológiai (Ornithológusok) Szövetség(e) (MOSZ) és annak 

lapja, a „Kócsag” tervezett megjelenésével kapcsolatban a Csörgey Titusz tói kapott levél 
másolatát közöljük.

Nagyságos Barthos Gyula úrnak 
hercegi urad. erdőmester 
Nagykanizsa 
Fő ú t 5.SZ.

Budapest, 1927. május 8-án.

Kedves Barátom!

Tüdőhuruttól dögrováson, jártányi erőm végén lévén, csak röviden felelek ma 
érkezett fontos kérdéseire.

Mindenekelőtt: ha csak bírok, elmegyek a kaposvári gyűlésre, betegség esetén Vasvári 
dr.-ral képviseltetem az intézetet. Továbbá: a kritikát nagyon kívánatosnak tartom, de ezt 
én nem végezhetem, sem hivatali megbízottam, hanem legcélszerűbben Ön és barátai.

ad 1) A szövetség neve sajnos már bajosan volna megváltoztatható, mert az alapsza
bályok a MOSZ névvel vannak jóváhagyva.

ad 2) Még a Kócsag kettős nyelvűsége is felesleges és hátrányos, mert hiszen a szö
vetség legtöbb feladata a m a g y a r  t á r s a d a l o m n a k  a madártanba való bevezetése, 
a hazánkban már évtizedek alatt kitermelt tudományos és gazdasági ismeretek alapján.

ad 3) A lapnak első sorban népszerűsítőnek kellene lennie, hogy említett nevelő 
hivatásának széles körben megfelelhessen; emellett azonban hozhatna a haladottabbak 
számára is e[lmélet]-i cikket. Fő az, hogy megfelelő szellemi táplálékkal az érdeklődést 
állandósítsa s ezzel a minden egyesülés megölőjét, az ellanyhulást megakadályozza. Ez 
a lap mai iránya mellett azonban nem remélhető.

Ozv. Külley Jánosné kívánságát nagyon méltányosnak tartjuk, teljesítjük e hónapban.

Szeretettel üdvözli híve Csörgey Titus

A levélben jelzett szövetség egyébként megalakult, majd pedig a „Kócsag” is rendszeresen 
megjelent.61

Barthos életének nagy utazását az Északi-fok madárhegyeinek felkeresése jelentette. 
A z útról készített könyvet az Országos Erdészeti Egyesület adta ki, s a műben Barthos leírta 
az út ötletét, anyagi fedezetének előteremtését stb. *

Barthos a könyvet több helyre elküldte, s a köszönő\ reagáló leveleket elrakta. (Mi, mai 
szerzők egy kicsit irigykedve gondolunk arra, hogy akkor még a küldött tiszteletpéldányokat 
a címzettek nemcsak megköszönték, hanem néhány szóban méltatták is...) Mielőtt ezekből 
idéznénk, hadd közöljük itt az említett út lőjegyzékét is -  mintegy a könyv kiegészítéseképpen.

*  Lásd a 174. bibliográfiai tételt.

Magyar Madártani Intézet 
Budapest II.,
Hermán Ottó ú t 
(ezelőtt Debrői út) 15.SZ.
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1937. július 29. csütörtök, délután
Norvégia, Lyngen-jjord E. sz. 69° 30’
• viharsirály (Larus canus) 2 reptében kajakból 

(Sturmmöwe)
• héringsirály (Larus fuscus) 1 reptében kajakból 

(Heringsmöwe)
• csigaforgató (Haematopus 2 futtában kajakról, szigeten 

ostralegus) (Austernfischer)
• héringsirály (Larus fuscus) 2 reptében szigeten 

(Heringsmöwe)
(Nordcapi-utam, II. vadászat, I. Hammerfest, sikertelen)
Hammerless 12-es (Pieper), 8-as söréttel.

Könyvéből aztán megtudhatjuk, hogy az első\ a Hammerfest előtti öbölben végzett siker
telen” vadászata -  feltehetően július 21-én vagy 28-án -  dolmányos sirályra (Larus marinus) 
történt. A z egyetlen észlelt példányt azonban -  miként írja - „bármennyire igyekeztem ladik
kal megközelíteni, elejtése nem sikerült. ”

A harmadik norvégiai vadászatának lőjegyzéke pedig a következőket tartalmazza:

1937. augusztus 1. vasárnap, délután
Norvégia} Geiranger-fjord (Merők), „Hétnővér”-vízesésnél E. sz. 62° 10’
• viharsirály (Larus canus) 1 reptében
• ezüstsirály (L. argentatus) 1 juv. reptében
• viharsirály (L. canus) 1 juv. reptében kajakról
(Nordcapi-utam, IILvadászat.)
[Hammerless 12-es (Pieper), 8-as söréttel.]

S most következzenek időrendben a köszönő\ értékelő levelek!

Kedves Barátom!
Engedd meg, hogy a „Nordcapi utam” c. munkádhoz A l e g ő s z i n t é b b  s z e r e n - 

CSEKÍv á n a t a im a t  f e j e z z e m  KI. Azonban engedd meg, ha a könyv bevezetésében 
mondottakhoz néhány megjegyzést fűzök. Úgy látszik elkerülte szíves figyelmedet, 
hogy 1930-ban a norvég földművelésügyi minisztérium meghívására tanársegédem 
Held Károly, aki szintén okleveles erdőmérnök volt, és Dr. Varga Lajos egyetemi 
magántanár kíséretében majdnem három hónapot töltöttem Eszak-Norvégiában, 
mégpedig mint Nyugaton, mint Délen, mint Keleten. Akkor dolgoztuk fel Európa 
legészakibb erdőségeinek szociológiai viszonyait és a Nordcapnál jóval ismeretlenebb 
vidékeket is bejártam. E munkának az eredményeit a Magyar Tudományos Akadémia 
adta ki a folyóiratában, de megjelent részletesen a norvég Erdészeti Kísérleti Állomás 
folyóiratában is, magyar nyelven pedig Bencze Pál szerkesztésében annak idején meg
jelent „Erdőgazdasági Szemlében” két közleményben is ismertettük.

Bocsáss meg tehát, ha szíves figyelmedet arra a körülményre felhívom, hogy Norvégia 
északnyugati partvidékein n e m  T e  v o l t á l  a z  e l s ő  m a g y a r  e r d ő m é r n ö k , h a n e m  
s o r r e n d b e n  a  h a r m a d i k . Nagyon sajnálom, hogy különlenyomatokat erről a mun
kámról nem tudok küldeni, de sajnos ezek elfogytak. Az E r d ő g a z d a s á g i  Sz e m l é b e n  
a z o n b a n  m e g t a l á l o d  ő k e t . Szíves figyelmedet még arra a körülményre is felhívom,
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hogy ezen expedíció során állapítottuk meg a legészakibb államok legészakibb erdeinek, a 
norvég-lappföldi erdőknek erdei típusait és ezt követőleg Finnország legészakibb 
partvidékeit is feldolgoztuk.

Nagyon kérlek, levelemet és ezt a közlésemet ne értsd semmi vonatkozásban félre. 
Ezért tehát tekintsd ezt teljesen s z e m é l y e s  j ó b a r á t i  k ö z l é s n e k  és tekints el attól, 
hogy esetleg a könyved bevezetésében mondottakat bármi formában is nyilvánosan 
helyreigazítsd. Ká r  l e n n e  e z t  a  s z é p  m u n k á t , a m e l y n e k  m i n d e n  s o r á t  é l v e z e t 
t e l  o l v a s t a m , és amely sok kedves emléket ébresztett bennem, egy ilyen, véleményem 
szerint másodrendű személyes üggyel komplikálni. Célom mindössze az volt, hogy Téged 
a dolgok valódi állásáról személyileg felvilágosítsalak.

A nyilvánosságra való hozatalra annál kevésbé van szükség, mert ennek az útnak 
a részletes leírását, amint már említettem, két helyen is közöltük, a tudományos részét 
pedig a norvég Erdészeti Kísérleti Állomás folyóirata hozta minden részletével nyil
vánosságra. Erről tehát úgy itthon, mint külföldön mindazoknak, akiket ez a kérdés 
közelebbről foglalkoztat tudomásuk volt és tudomásuk van.

Könyvedhez egyébbként ismételten gratulálok és maradtam a legszívélyesebb 
kartársi üdvözletekkel

Sopron, 1942. január hó 20.-án.
őszinte igaz híved: Dr. Fehér Dániel

Kedves Gyulám! Balatongyörök 1942 . jan. 28-án.

Hálásan köszönöm szíves figyelmedet. „Nordcapi Utam” című könyved hoz- 
zámjuttatásával kettős örömet szereztél nekem. Mivel legutóbbi levelemre választ nem 
kaptam, azt hittem neheztelsz rám, bár tudtommal erre okot nem szolgáltattam, ez 
a feltevésem tehát megdőlt, ez az egyik öröm, a másik pedig maga az útleírás. 
Valamikor olyan áhítattal olvastam a vadász lapokat, hogy az első betűtől az utolsóig 
semmit sem hagytam olvasatlanul. Ilyen lesz a Te útleírásod is.

Szegény bold.jogult] Maderspach könyvét „Az Oláhok Vérnyomában A Fekete 
Tengerig” már többször végig olvastam. Nem volt szerencsém Őt ismerni, de a mit 
Róla Tőled hallottam, annyira felcsigázta óhajomat, igen szerettem volna Vele az élet
ben, ha csak egyszer is találkozni, mi egyszer majdnem sikerült, mikor Hozzád 
ígérkezett szalonka vadászatra. Sajnos a jó Isten máskép[p] rendelte! Talán majd 
odafenn a széles vadászmezőkön beteljesedik vágyam.

A „Nimród Vadászlap” hozta arcképét, mi nekem némi csalódást okozott, mert 
én Őt kemény arcvonású, vad morc kinézésű egyénnek tartottam, a fénykép pedig 
inkább egy jóságos arcú tudós benyomását kelti. Kár, hogy Malomvízen vendégsze
rető házadban történt megszállásáról emlékezve, Téged Bartos János főerdésznek 
említ.

Könyvedbe már néhány helyen belepillantottam, oly formán mint a Kártyázó 
mikor gusztál! [...]

Szívből gratulálok a nagy szerencséhez, mely Téged 1937 évi aug. hó 1-én a 
Pyrrhocorax Norvégiában történt észlelésével ért. Te vagy az első szakember, ki annak 
előfordulását Norvégiában -  habár nem kézzelfoghatóan -  de mégis megállapította. 
Büszke lehetsz rá!
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Később, ha majd sikerül valakinek ott havasi varjút ejteni és ezzel előfordulását 
bizonyítani, akkor fognak majd Reád hivatkozni, mint olyanra, ki már ezt 1939 aug 1-én 
megállapította.

Szerény véleményem szerint, már ezért magáért érdemes volt a nagy utat megten
ni, hisz ez a megállapítás nemcsak nevedet fogja megörökíteni, hanem arra büszke 
lehet minden magyar ember is. [...]

Hálás köszönetemet ismételve Hölgyeknek tiszteletteljes kézcsókom jelentését 
kérve, meleg szeretettel ölel

öreg barátod
Maxi

Lilkót üdvözlöm!

Bánya-, Kohó- és Erdőmérnökhallgatók 
Ifjúsági Köre
Sopron, II. Rákóczi Ferenc-utca 13.
Telefon 415.
387/1941-42.

Nagyságos
Barthos Gyula úrnak, hercegi hitb. főerdőmester 
a M. Kir. Madártani Intézet levelező tagja.
Nagykanizsa.

A Bánya-, Kohó- és Erdőmérnökhallgatók Ifjúsági Köre nevében hálás köszönetét 
mondunk hozzánk eljuttatott kedves ajándékáért: a „Nordcapi utam” c. tanulmányért. 
Köszönjük ezt a szakszempontból sokoldalú, stílusára nézve élvezetes munkát. De ezen 
túlmenően végtelen jóérzés tölti el az ifjúságot akkor, mikor egy-egy idősebb bajtársa 
visszaemlékezik ifjúsága éveire és tanújelét adja annak a szeretetnek, amely benne él 
egykori bajtársi köre iránt és annak harcos, jövőre készülő ifjúsága iránt. Kérjük, hogy 
ezt a nem múló szeretetet érezze olyan drága kincsének, mint amilyennek mi érezzük 
és a gyakorlatba kikerülő fiatal kartársait támogassa majd olyan megértéssel és szeretet
tel, mint amilyet ezzel a kedves megemlékezésével tanúsított.

Mégegyszer szívből köszönve a kedves figyelmet, 
tiszteletteljesen üdvözöljük:

Sopron, 1942. jan. 29.

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

Polgáry Sándor 
elnök.

Horváth Rudolf [?] 
titkár.
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Barthos Gyula úrnak 
here. ura4- főerdőm ester 
Nagykanizsa

Kedves Barátom!

Köszönöm  k. soraidat. Legelőbb szívből gratulálok tanulmányodhoz. Egyes részeit 
olvastam m ár és élvezem annak m inden sorát. Sok hasznos és részben még magyar 
részről fel nem  tárt megfigyelésed különösen az ornithológiai tudom ánynak értékes 
forrásmunkája lesz. -

O  Hercegségének jár az Erdészeti Lapok s tőle tudom, hogy gratulált is már tanul
mányodhoz. M indenesetre jó lenne, ha egy díszpéldányt, szerzői aláírással és az elgon
dolásod szerinti ajánló sorokkal felajánlanál O Főméltóságának. -

Szörnyű hideg időket élünk tegnapelőtt 32, tegnap 28, ma 22 fokos hidegünk volt 
óriási hófúvásokkal, így -  sajnos -  munkánk áll, mindössze csak az egyik erdőrészünkben 
fejeződött be a vágás. Tavaszra olyan torlódás jön, amilyent még eddig nem láttunk. 
M a tem ettük el Daraboshegyen Simon János kegydíjas erdőőrünket, 81 éves volt. Az úton 
kifelé olyan hófúvásokba kerültünk bele, hogy a lovak beledűltek és csak keservesen 
földeken keresztül tudtunk elmenni a tem etésre. -

Kézcsókjaim jelentésével szívélyesen üdvözöllek:

Körm end, 1942. január 29.

B A T T H Y Á N Y -S T R A T T M A N N  H E R C E G I 
E R D Ő H IV A T A L  K Ö R M E N D  

vitéz Bontay Ferenc

TISZÁNTÚLI MADÁRVÉDELMI !  VOGELSCHUTZ-VEREIN IN 
EGYESÜLET I  OST-ÜNGARN

DEBRECEN, GVADÁNYI-UT t6.

LEVELEZŐLAP.

Méltóságon
N agyságo s

B A R T H O S  Gyula 

h e rc eg i erdőm ester

NAGYKANIZSA
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Kedves Barátom! Köszönettel nyugtázom é r t é k e s  kis könyvedet. Nagyon el va
gyok most foglalva, nem messze innen egy tipikus sakált lőttek! Evvel kapcsolatban is 
sok dolgom van, levelezni, köriratokat az erdészethez stb. Lásd a legközelebbi Nim
ródban! Óriási szenzáció! Azután meg nagyapa lettem, fent voltam emiatt is Bpten. 
Van épen elég dolgom. Kis k ö n y v e d h e z  s z í v b ő l  g r a t . Kár hogy a Hjelmsöy 
madárhegyről ép ilyen hamisított képet közöltél, mert azt hiszem hogy észrevetted 
hogy az köz.[önséges] hamisítás. A sok fehér sirály csak úgy van belekarcolva a negatívba. 
Ezt a képet én ott fent szintén megvettem, de csak mint unikumot és ez ugyancsak a Bú
várban is megjelent egyízben, annak is megírtam. Persze nem fogja közölni ezt! Hogy 
szakszerűleg is megbíráljam arra sajnos sokáig nem jut időm. Úgy hogy eddig még arra 
sem volt időm, hogy átolvassam! De nincs is arra szükség, e g é s z e n  j ó l  v a n  a z  m e g 
írva, k e d v e s , é r d e k l ő d é s t  f e l k e l t ő  m ó d o n . Én az én északi utamról még mos
tanáig sem tudtam kiadni munkámat. Mindig van valami más is. Nem találnak ott még 
fekete patkányt (Mus rattus-t)? Nagyon kellene nekem, ez még hiányzik a múzeu
momban. Ha volna nagyon hálás lennék és meg is fizetném a gyűjtőnek. Fiam ott van 
most a bellyei uradalomban, majd csak elmegyek arrafelé is, akkor majd meglátogatlak.

Dfebrecen] 942 II 20.

Szívből jövő régi barátod: Dr. Nagy Jenő

VITÉZ NEMES SZÉCSY IMRE
M. KIR. VEZÉRŐRNAGY

Kedves Barátom!

Művednek részemre küldött tiszteletpéldányát a leghálásabban köszönöm. Szívből 
kívánom adjon a Gondviselés még számodra sok lehetőséget, hogy a háborús hullámok 
lecsillapultával a magyar szakirodalmat e téren érdemes munkásságoddal gyarapíthassad!

Barátsággal köszönt: v. Szécsy vőrgy.
NKanizsa, 1942. II.l.

Nagys. Barthos Gyula Úrnak
hercegi hitb. főerdőmester Úrnak
Nagykanizsa Budapest, 1942. febr. 7.

Kedves Barátom!

Nagy élvezettel olvastam nordcapi beszámolódat, a mely rendkívül sok irányú kér
désre terjed ki. Teljesen szokadan, hogy ilyen údeírás ennyi kérdést fölkaroljon. Min
denesetre g r a t u l á l o k  munkádhoz s azt hiszem hogy s z é l e s  k ö r b e n  fog nagy érdek
lődést kelteni. Nagyon köszönöm, hogy intézetünk könyvtárát g a z d a g í t o t t a d  vele.

A mi a nomenclaturát illeti -  hát az bizony hosszúéletűnek ígérkezik, különben nem 
vettem volna át a magyar madarak részére, azonban nem tudunk mást tenni, ha nem
zetközi viszonylatban helyt akarunk állani. Sok szemrehányást kaptunk „rettentően 
elavult” nomenclaturánk miatt.
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Nagyon jó volt a rövid németnyelvű kivonat hozzácsatolása is. Talán k ü l f ö l d i  
szakembereknek is küldhetnél különlenyomatot, így elsősorban Stresemannak Laub- 
mannak általában a madártani folyóiratok szerkesztőségeinek.

Jó  m u n k á t  v é g e z t é l  örülök és még egyszer gratulálok. Isten éltessen! Szere
tettel köszönt igaz nagyrabecsülő híved

Vönöczky-Schenk Jakab

Nagyságos VADÁSZÚJSÁG
Barthos Gyula szerkesztősége és kiadóhivatala
hercegi hitb. főerdőmester úrnak Budapest, VIII., Baross-utca 34.
Nagykanizsa Telefon: 133-850

Budapest, 1942. február 13.

Kedves Druszám! Engedje meg hogy így szólítsam meg mint amikor még a Retye- 
záton uralkodott, mert jól esik azokra a kedves időkre visszaemlékezni, amikor még 
a déli Kárpátok is a mieink voltak, és amikor úgy volt, hogy szíves meghívására elme
gyek a feles kecskék lelövésében segíteni. Sajnos csak szép terv maradt számomra, mert 
mindent keresztülhúztak és összedöntöttek a vad bocskorosok.

A „Nordcapi Utam” című könyvét köszönettel megkaptam; még ma este hozzáfo
gok az átélvezéséhez. Az újságban is meg fogunk róla emlékezni.

Meleg szeretettel és igaz tisztelettel régi híve

Gy.[öngyöshalászi] Takách Gyula

A kiadó, az Országos Erdészeti Egyesület 1941. évi jubileumi, 15. közgyűlésén külön is 
megemlékeztek a könyvről, amit érdemes idézni: „Az általános művelődés [ ...] -  mondta a tit
kár,; Bíró Zoltán -  ma minden téren különleges elmélyedéshez vezet, és hogy az erdő- 
mérnök feladatkörében mennyi gyönyörű kérdés vár még megoldásra, arra Barthos 
Gyula írásában nem egy komoly figyelmeztetést találunk.” Majd pedig arra tért ki, hogy 
az erdészek „ne hagyják elveszni nyomtalanul, amit évtizedeken keresztül megfigyelések
ben, tapasztalatokban, következtetésekben gyűjtöttek, mert minden adat érték és az utó
dok számára való átadása honfiúi kötelesség. Szól ez a kérelmünk Barthos Gyulának is, 
aki még sok élettani, vadászati és természetvédelmi beszámolóval adósunk.”68

Barthos aztán ennek, az OEE közgyűlésén is elhangzott elvárásnak igyekezett megfelelni
-  s talán tényleg ő vette a legkomolyabban, hogy az erdészek tudását, tapasztalatát nem szabad 
veszni hagyni.

1945 után Barthos legelőször a Madártani Intézettel, illetve az Aquilával újította fel 
a kapcsolatait, és végig megmaradt az egyik leghűségesebb levelezőjüknek. Ebből az időszakból 
csak egy, neki szóló levelet idézünk, amelyben az általunk közölt „Népies madárnevek”-e£ 
Keve András nyugtázza:
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Barthos Gyula erdőmérnök
Nagykanizsa
Ady Endre u. 39.

Madártani Intézet 
Budapest-Városliget 
Mezőgazdasági Múzeum

Budapest, XII. 21.

Kedves Gyula Bátyám, leveledet és kéziratodat köszönettel nyugtázzuk, az utóbbit 
már át is küldtük Beke Ödönnek, aki külön is nyugtázni fogja. írásod miatt semmiféle 
kimentésre sincs szükséged, mert olyan kitűnően olvasható.

Előző leveled sajnos nem került kezembe. Kérlek a kis cikkeidet egész sürgősen 
küldeni, mert az Aquila voltaképpen le van zárva. Nagyobb cikked ebbe a kötetbe már 
nem fér bele, de ha Neked mindegy hogy otthon vagy itt fekszik kéziratod egy példá
nya, akkor légy szíves azt mielőbb küldeni szintén, mert akkor nem fordulhat elő ilyen 
eset, hogy kimarad. Bár nagy küzdelem lesz az új Aquila! A kéziratod 7-ik oldalára 
választ Beke adhat csak. Az új Aquila-ban lesz egy cikk, mely Téged különösen érde
kelni fog. Adatok az erdő madárpopulációjának funkciójához a biocenológia és erdő
gazdaság szempontjából. Szerzője Francisek J. Turcek /= Turcsek Ferenc/ a szlovák 
vadbiológiai intézet vezetője Selmecen. Egészen modem biocoenotikus a Nice és Palmgrex 
iskolák alapján.

Békés boldog ünnepeket és eredménydús új esztendőt kívánunk szívből Mindnyájan, 
meleg szeretettel és tisztelettel,

Keve Bandi

Az Aquila háború utáni újraindítása tényleg „nagy küzdelem” volt, mivel az intézet 
gyűjteményei, könyv- és folyóirat-állománya teljesen elpusztult. A z említett Turcek-tanul- 
mány (Adatok az erdő madárpopulációjának funkciójához a biocönológia és erdőgaz
daság szempontjából. Aquila 1948-51. 53-13. old.), majd pedig Barthos kisebb közlései viszont 
megjelentek. A továbbiakban néhány, az Aquilának elküldött, ott nyomdafestéket nem látott 
levelét, közleményét adjuk közre.

Gy u r g y a l a g  m i n t  ú j  f é s z k e l ő  D é l -Z a l á b a n

A gyurgyalag, mint fészkelő Dél-Zala és a szomszédos Dél-Somogy területén ezideig 
nem volt ismeretes. A nagykanizsai tájegység területén például félévszázad folyamán 
csak 3 esetben volt alkalmam, akkor is a magas légűrben repülőket megfigyelnem. 
Mindamellett, hogy számos helyen működnek állandó és vándor méhészetek, a szép 
madarat a méhészek nem ismerik.

Az észlelési adatokat fel is jegyeztem: 1950 és 1952 nyara, 1954. júl. 17. A 3-as és 
5-ösével repülő madarak szólamukkal hívták fel figyelmemet. Annál meglepőbb volt az 
1955 május közepén érkezett hír, hogy a gyurgyalagok a nagykanizsai Gördövény 
erdőben fészkelésbe kezdtek. Ott évtizedek óta áll üzemben egy homokbánya, a tere
pet azonban a gyurgyalag csak legutóbb találta alkalmasnak a fészkelésre.

Az történt ugyanis, hogy a homok racionálisabb termelésének érdekében a rendszerte
len felszíni bányászásról áttértek a bánya függőleges falazatú kiképzésére. Mihelyt a legma
gasabb homokfal elérte a 1-8 m magasságot, a madarak közel egymáshoz 4 üreget készítet
tek a falazat felső peremén. Időközben 2 üreg beomlott és eltemette a tojások nagyobb 
részét is. Az épségben megmaradt 2 üregben tovább folyt a költés.
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(Hír jött arról is, hogy néhány gyurgyalag a gördövényi letelepedéssel egyidejűleg 
a távolabbra eső honvédségi lövölde földből épített golyófogójának (!) függőleges 
falazatán szintén fészkelésbe kezdett. A golyófogó tömör teste már a századforduló 
éveiben épült, de gyurgyalag mostanáig nem kereste fel.

A különös érdekességű ponton, mivel lezártsága miatt nem közelíthető meg, 
sajnálatomra nem tarthattam szemlét. Érdemes megemlítésre, hogy a golyófogó köze
lében a fáslegelőn jelentősebb méhésztanya van.)

Hasonlóan új letelepedés történt Galambok községnek az újonnan (1954) épített 7. sz. 
műút földhányásos rézsűjén. Ott 2 gyurgyalag pár fogott hozzá a fészkeléshez.

Nagykanizsa, 1955. szeptember 7.

Barthos Gyula

V a l a m i t  a z  a b n o r m i s  1958. t a v a s z b ó l

Mezei pacsirtából gyakrabban szokott áttelelő maradni Nagykanizsa határában. A mos
tani télen áttelelőt nem figyeltem meg és a március hetedikén elsőben észlelt 8-10-es 
csapatot érkezőként vettem számba. A kis csapat még március 25-én is együtt van, 
kivéve egy párt, az már külön elhelyezkedett a mezőn, de se nem dalol, se fel nem száll. 
Ezért tartom érdekesnek egy lelkes természetjáró ismerősömtől most érkezett leve
lében közölteket.

„A németországi Frankenhausen (Sachsen-Anhalt) környékén kirándulás közben 
február 21 és 23-án legnagyobb örömünkre sikerült mezei pacsirtát dalolni hallanunk 
(még csak előgyakorlat). Ide tehát idejében érkeztek meg! Nagyon kíváncsi vagyok, 
hogy mikor érkeztek ez évben Kanizsára is? Lehetséges, hogy azonos időben.”

Ami ezek után a dalolást illeti, egy hónapnál több az eltolódás az 5 szélességi fokkal 
északibb fekvésű Halle-vidék és Dél-Zala tavaszodási viszonyai között.

Új megfigyelést tárt elém a tavasz, mert betekintést nyertem az elkésettség miatt 
rendkívüli mértékben gyorsított lefolyású madárvonulás titkaiba.

Március 7-én késő délután zord hideg időben kb. 300-as seregélynek nézett 
madárcsapat suhant végig a nyílt mezőn: szorosan összetartva, -  hullámokban -  hol 
lecsapva -  hangtalanul -  ahogy legjellegzetesebben a seregélynél szoktuk látni. És 
meglepetésemre kiderült: amint közelembe ért a sebesen suhanó sereg, -  tisztára 
fenyőrigókból állt. Hasonló viharzó sebességgel és ívelésekkel helyet változtatható 
fenyőrigókat még egy alkalommal sem figyeltem meg, de más madárfajoknál sem. 
Hasonló lefolyású kell legyen más északi szárazföldi madárfajok vonulása is, amikor az 
több országra kiterjedő hosszú útvonalat érint és emellett kedvezőtlen helyzetekbe is 
kerül (időjárás, élelem).

Kevés a felvonulási adat: márc. 7. bíbic, márc 19. fehér billegető, márc. 26. cigány 
csaláncsúcs (következetes, mert nem sokat késett a szokásostól).

Nagykanizsa, 1958. március hó 28.

Barthos Gyula
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K ú t a k n á b a n  f é s z k e l ő  h á z i  v e r é b

A Veszprém megyei Nagyvázsonyban jártamban a háziverébnek egy egészen különös 
fészkelési esetéről szereztem értesülésst. A plébánia udvarán levő elég mély kútnak 
kicsorbult téglaburkolatában házi veréb fészkelését figyelték meg. Bizonyos kétkedés
sel vettem a hírt: legyen olyan túl elővigyázatos, de emellett meggondolatlan verébpár, 
amely kétségtelenül a legbiztonságosabb helyet kereste ki fészkelésre -  4-5 m mélység
ben a meredek falon -  viszont nem számolt a majd próbarepülésre készülődő fiaira 
váró túl veszélyes helyzetekkel. Hogy sikerült-e a kútbéli verébpárnak költése és fiai
nak kireptetése, erre nem terjedt ki a házbeliek figyelme.

Az eset nem egyedülálló. Boros Adám közli a Természettudományi Közlöny 1958. 
februári számában „Páfrányok a kutakban” c. alatt, hogy több községben „még 
verébfészkelést is látott gondozatlan kőburkolatú kutakban” Boros tanár közli azt is: 
találkozott gazdákkal, éppen zalai gazdákkal, „akik páfrányt ültettek be a kútba és pedig 
azért, hogy a verebek ne tudjanak a kútba repülni és a vizet szennyezni” „A nagy 
páfránylevelek a kút vödrének le-feleregetését nem akadályozzák, viszont a verebek 
nem tudnak tőle berepülni a kútba.”

Nagykanizsa, 1958. április 1.
Barthos Gyula

Végül egy levelet idézünk, amelyben a fiileskuviktojások begyűjtésének lehetőségéről tudósít.

Természettudományi Múzeum Madártani Osztálya:
Dr. Horváth Lajos osztályvezető (ill. a helyettese)
BUDAPEST
VIII. Baross u. 13. szám

Tisztelettel jelentem: lehetőség mutatkozik füleskuvik (Scops) tojásainak begyűjtésére.
Abból indulok ki, hogy tudtommal a Múzeumban sem volt egy tojásnál (? még 

Petényitől) több a gyűjteményben. Lehet, hogy az is elpusztult, törékeny is volt, de az 
is remélhető, hogy pótolható lesz valahonnan teljes fészekaljjal.

Előttem ú.n. „nagy” eset a Scops fészkelése, új adat Dél-Zalában (Nagykanizsa- 
Miklósfa), csak legutóbb jöttünk rá, 60 éven át nem volt szerencsém hozzá.

Jelenleg 2 tojásra sikerült rátalálni szőlőhegy vidéken egy útszéli eperfa (Morus) 
odújában. Mai szemlém alkalmával az anyamadár nem ült a tojásokon (VII. 25.), őt 
nem is láttuk. Tekintettel a késői időpontra, valószínű, hogy pótköltésről van szó. 
Azért a tojások száma csak 2, mert előbbi fészekalját kirabolták. Hogy kihűltek-e a to
jások, megállapítható nem volt, mert az engem vezető fiúnak kézfeje nem fért be a szűk 
nyíláson.

Arra gondoltam, hogy a 2 tojás a Múzeum számára, ha ez kívánatos, begyűjthető 
legyen. Tekintettel a fennálló kétségtelen veszélyeztetettségre, sürgős intézkedésre 
lenne szükség. A tojások csak az odúnak erőszakos bővítése után vehetők kézbe, 
magam nem tudnám preparálni a tojásokat, azon melegében (vagy kihűltében) kellene 
azonnal postára adnom.

Amennyiben Kedves Barátom érdekel a kérdés, gyors levéllel (esetleg sürgönnyel) 
lennél szíves értesíteni: Barthos Nagykanizsa Ady u. 39.
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Ha sikerül a tojások megmentése, mert nem garantálhatok, egy kanizsai diákfiúnak 
lesz az érdeme. Az utóbbi két év fészekaljait mind kirabolták. Boldogult Breuer Gyuri 
sógorom már közölt az Aquilában a Scpos-ról, együtt végeztük a kutatást.

Ezúttal előbbre helyezem a Múzeumot a Madártani Intézetnél, amelynek rend
kívüli (levelező) tagja vagyok.

Szíves hozzászólásodat kérve
Nagykanizsa, Ady E. 39.
1957. júl. 26.Szívélyesen üdvözöl:

Barthos Gyula 
erdőmérnök 

ny. főerdőtanácsos

A levélre -  miként a másolat hátuljára azt Barthos ráírta -  nem érkezett válasz, mert 
a címzett, dr Horváth Lajos Afrikában tartózkodott. Barthos mindenesetre több cikkben dol
gozta fe l a füleskuvik Nagykanizsa környéki fészkelését. * Barthos Gyula madártani főművét, 
az „Erdő és madár” címűt, az ötvenes években hosszas előkészítések, levelezések után írta 
meg, ráadásul fejezetenként. M ind az Érti, mind a Madártani Intézet, mind pedig az MTA 
Agrártudományok Osztálya fokozatosan figyelt fel és vette pártfogásba az említett, készülő 
művet. Néhány levél ezzel kapcsolatban:

Madártani Intézet
Budape st-Városi i g et
Kedves Gyula Bátyám,
[...] Bp, 1951.1. 25.

Kéziratodat még nem láttuk [ti. az „Erdő és madár” címmel 1951-ben összeállítot
tat]. Igen nagy irodalma van ma ennek a tárgynak. Az orosz irodalomban sorra jelen
nek meg könyvek. Nálunk Szemere Zoltán fordítgatja őket, de az amerikai irodalom
ban is nagyon sok dolgozat jelent meg.

Keve András

A továbbiakban két Erti-ből kapott levelet idézünk, majd egyet a Madártani Intézettől.

* Lásd a 184., 188. és 204. bibliográfiai tételeket. 
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Barthos Gyula erdőmérnök Erdészeti Tudományos Intézet
Nagykanizsa, Budapest II.,
Ady Endre u. 39. Kunfi Zsigmond u. 44.

Telefon: 150-624,150-625 
Távirati cím: ÉRTI Budapest

1643/1952.
Tárgy: Madártani megfigyelésre alkalmas erdősávok

Kedves Kartársam!

Augusztus 25-én kelt leveledben kérdezettekre kimerítő részletes válasz helyett 
csak az alábbiakat tudom Veled közölni:

A meglévő mezővédő erdősávoknak az éghajlatra -  illetőleg annak révén a mellet
tük lévő mezőgazdasági földek termésére -  kifejtett hatását vizsgálom országunk 
különböző vidékein. Ormitologiai [így!] megfigyeléseket azonban nem végeztem. Arra 
nézve tehát, hogy az általam megfigyelt erdősávok között melyek volnának madártani 
megfigyelésre alkalmasak, nehéz határozott válasz adnom. Mégis 2 helyet vélek erre 
alkalmasnak mégpedig:

A Nyírségben Nyírvasvári, Aporliget és ezektől mintegy 15 km-re délre Encsencs 
község határában lévő erdősávkomplexumok. A 3 község határában összesen mintegy 
1000 kh-t tesznek ki az erdősávok amelyek egyenkint 40-60-80 m. szélesek és 400- 
2000 m. hosszúak. Legnagyobb részük elegyetlen akác, aljnövényzet elég kevés.

A Hanság déli részén Szárföld, Rábatamási és Farád községek határában lévő 
erdősávok, amelyek nagyobb részben akác, kis részben nyár erdősávok. Ugyanott 
igen sok helyen 1-es, 2-es, 3-as fasorok is vannak, a fasorok egymástól mért távolsá
ga 50-200 m.

Vadászati osztályunktól (Szederjei Ákos kartárstól) értesülök, hogy vadászati osztá
lyunk munkába veszi az erdősávok felvételét abból a szempontból, hogy azok madár
tani megfigyelésre alkalmasak-e. Ez a felvétel természetesen az erdősávok területi és 
állományviszonyaira is ki fog terjedni.

Sajnálom, hogy kimerítő adatokat nem tudok Neked mondani.
Őszinte kartársi szeretettel üdvözöl

Budapest, 1952. szeptember 2-án.
Dr. Luncz Géza 

tud. kutató
Madártani Intézet a Növényvédelmi Kutató Intézet

Madártani Osztálya 
Budapest, II. Garas u. 14.

Kedves Gyula Bátyám!

Előbbi leveleink keresztezték egymást, és így az e tárgyban írt második számú 
leveledre, az abban feltett kérdésekre adom meg, lehető részletességgel azokat a fel
világosításokat, ill. szempontokat, amelyeket a dolgozat megírásánál szem előtt kell 
tartani.
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A dolgozat tudomásom szerint brosúra alakjában jelenne meg, olyan célzattal, ami
lyennel általában a brosúrák megjelenni szoktak. A brosúráknak pedig az a céljuk, hogy 
egy gyakorlati szempontból fontos tudományos témával, de főleg annak a gyakorlatban 
használható eredményeivel, felhasználásának módszertanával, röviden, egyszerűen és 
főleg közérthetően megismertesse az olvasót. Azért főleg egyszerűen és főleg közért
hetően, mert a brosúráknak az a céljuk, hogy a közép- és alsó káderek tanulási, 
ismeretszerzési lehetőségét elősegítsék. Olcsón és kevés idő ráfordításával.

A jelen esetben tehát arról van szó, hogy nem az Akadémia számára kell írni egy 
tudományos dolgozatot, hanem a gyakorló erdész számára egy gyakorlati útmutatást, 
amely megmagyarázza, hogy miért fontos a madár a mezővédő erdősávokban és mit kell 
tennie, hogy ezek a hasznos madarak minél előbb és minél nagyobb számban ott 
megtelepedjenek. A már ismert és sokszorosan kipróbált dolgoknak, telepítési módsze
reknek erdészeti szempontból való előadásáról van tehát szó. Attól nem kell félned, hogy 
ismert dolgokat adsz elő! Ezeket a nekünk egyszerű tudnivalókat sajnos nem lehet eléggé 
hangoztatni, az olvasók 99%-ának egészen újak lesznek így is. Es az se vegye el a kedved, 
hogy az egyszerűbb értelmiség nívóján kell előadni mondanivalóidat. Biztosan állíthatom, 
hogy az erdész értelmiség is vékonyan van madárismeret terén elengedve és azt is tudom 
praxisból, hogy az értelmiség is szívesebben nyúl (ha valami kérdésről tájékozódni akar) 
egy testhez álló brosúrához, mint valami vastag, tudományos kézikönyvhöz. A megírandó 
brosúra tehát ilyenformán az egész erdészeti karhoz fog szólni és annál eredményesebb 
lesz, minél rövidebbén, minél egyszerűbben tárja fel az alapvető igazságokat, lehetőleg 
élénk példákkal illusztrálva, amelyek az emlékezetben tartást segítik elő.

Ennyit az általános szempontokról.
A részletekre vonatkozóan talán a leghelyesebb, ha előadom, hogy építeném én fel 

a dolgozat témáját, fejezetekre tagolva. A fejezetekre való tagolás ugyanis szintén fon
tos, a téma összetartása, tehát úgy az oktatás, mint a tanulás szempontjából.

Tehát:
1) fejezet: A madarak táplálkozásának, erdőgazdasági és mezőgazdasági jelen

tőségüknek rövid ismertetése. Miért hasznosak a madarak (példákkal). A biológiai 
védekezés lényege és jelentősége. A mezővédő erdősávok elszaporítják a madarakat, 
tehát a biológiai védekezés szempontjából is nagy jelentőségűek. A mezővédő 
erdősávok madárvilágának természetes betelepülése azonban nagyon lassú, ezért 
a madarak megtelepedését mesterségesen is elő kell segítenünk.

2) fejezet: A mezővédő erdősávok madárvilágának természetes kialakulása:
a) fiatal mezővédő erdősávokban,
b) középkorú erdősávokban,
c) kifejlett mezővédő erdősávokban,
d) egyébb [így] fásítások (vízmosások stb.) madárvilága. (Csak röviden.)

3) fejezet: Hogyan segíthetjük elő a madarak megtelepedését:
a) természetes úton (fészkelésre alkalmas bokorsorok, bogyótermő 

cserjék, téli búvóhelynek alkalmas fenyősorok stb. ültetésével),
b) mesterséges úton (fészekodúk, etetők kihelyezésével) stb.

4) fejezet: A mesterséges madártelepítés eszközei és módszerei:
a) a mesterséges fészekodú és alkalmazása, házi elkészítése,
b) madáretetők és alkalmazása,
c) madáritató és alkalmazása,
d) Berlepsch-féle madárvédelmi ültetvény kialakítása.
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5) fejezet: Általános madárvédelmi tudnivalók. Természetvédelem.

A fenti fejezetek csak támpontul szolgálnak, azokat lehet, sőt ajánlatos is apróbb 
részekre tagolni, úgy hogy az egyik fejezet a másikból mintegy következzen. De csak 
a tények, a spekulatív elemek teljes kizárásával. Határozott hangú tankönyv stílusban!

Az általad kevésbé ismert kérdésekre vonatkozóan mellékelten megküldök e témá
val kapcsolatos egy-két dolgozatot, ami elégséges a kérdés kitárgyalásához. 
Legfontosabbak a gyakorlati útmutatások, amelyekre vonatkozó forrásmunkáid 
bizonyára megvannak (fészekodúk, etetők).A fészekodúnál a hangsúly most a házilag 
készíthető deszkaodún van. Ennek a rajzát mi majd elkészítjük.

Az erdészeti vonatkozásokat csak annyiban kell érintened, amennyi a madártani 
kérdéssel kapcsolatban okvetlenül szükséges.

Ezeket voltam bátor előadni, mint az én egyéni elgondolásomat a kérdésről. Tedd 
őket mérlegre k. Gyula Bátyám és amennyiben jónak látod használd fel őket. Az én sze
mem előtt minduntalan a madárvédelem, madártelepítés alapvető kérdései, helyesebben 
alapvető hibái merülnek fel, amelynek egyeden orvossága a minden eszközzel terjesz
tendő propaganda, minél szélesebb körben. Erre éppen csak a brosúrák a legalkalmasab
bak. Legideálisabb ilynemű írásmű a Csörgey féle ,,[m]adárvédelem a kertben”, amely 
példának tekinthető. Valami ilyesmire gondolok én, erdőgazdasági vonatkozásban.

Ha valamelyik kérdéssel kapcsolatban kétellyeid [így!] volnának, légy szíves megírni 
és azonnal válaszolunk.

Jó munkát kívánva, szeretettel köszönt tisztelő híved:
[Vertse] Albert

1952. november 23.

Barthos Gyula erdőmémök, Erdészeti Tudományos Intézet.
Nagykanizsa 1487-2/1952. szám.
Ady E. - u. 39. Előadó: Szederjei Ákos.

Tárgy: mezővédő erdősávok 
madárfaunájával kapcsolatos 
előkutatás.

A kérdéses dolgozatot tudományos alapossággal, a mezővédő erdősávok zoocoenozisá- 
nak kialakításánál elért addigi eredmények figyelembe vételével úgy készítse el, hogy az 
abban javasoltakat a gyakorlatba azonnal be lehessen vezetni. Pl. ha valamelyik madárfaj 
betelepítésére odút javasol kihelyezni, úgy az odú méreteinek a leírását is adja meg.

Általában a tanulmány a népgazdasági érdekeket tartsa szem előtt és elsősorban 
a mező- és erdőgazdaságok károsítok pusztító állatok betelepítésének, odaszoktatásá- 
nak a gyakorlati lehetőségeit és ennek a kivitelezését tartalmazza.

Budapest, 1952. december 4-én.

Dr. Bokor Rezső s.k. 
osztályvezető

A kiadmány hiteléül: Gaálné
irodakezelő
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Bpest, 1955. augusztus 23.
Kedves Gyula Bátyám!

Mindenekelőtt szíves elnézését kérem a hosszú hallgatásért. Ennek oka nagyrészt 
a személyemet és családomat ért kellemetlenségekből támadt rendkívüli lekötöttségem 
és betegségem, másrészt az a körülmény, hogy mindezideig amúgy sem tudtam volna 
Gyula bátyám kérdéseit érdemben megválaszolni. Időközben sikerült azonban Magyar 
Jánossal beszélnem. Tisztázódott, hogy Gyula bátyám dolgozatát nem küldték meg 
neki Sopronba, csak szó volt erről közte és Lády között, de O nem vállalta a dolgozat 
bírálatát. A valóban igen kedves és rendes kolleganőnk jóhiszemű, de téves informá
ciója tehát Lády eredeti tervére való visszaemlékezésből származott. Örömmel jelent
hetem azonban, hogy a dolgozat után való további nyomozásom végül is eredménnyel 
járt. A véletlen szerencse folytán sikerült ugyanis tegnap az ERTI-ben egy olyan 
szekrényben rábukkannom, ahová annak elhelyezésére már senki nem emlékezett. 
Örömmel vettem magamhoz, mert ez az értékes dolgozat munkámban nagy segít
ségemre lesz.

Gyula bátyám hozzám írt legutóbbi levelét követően abban állapodtam meg Páris 
Jánossal az Akadémia felé javasolt további megbízatásával kapcsolatban, hogy e téma 
címére vonatkozóan Gyula bátyámmal történő megbeszélés alapján újabb javaslatot 
teszek. Időközben Lády Géza átadta nekem Gyula bátyám erre vonatkozóan hozzá 
intézett július 30-án kelt levelét. Az abban közölt téma címét igen jónak találom, a kivi
telezését azonban az itteni követelmények ismeretében szeretném Gyula bátyámmal 
személyesen megbeszélni. Erre -  amennyiben Gyula bátyámnak is megfelelne -  
szeptember 12-én nyílna kitűnő alkalom az én kutató tanácsi beszámolóm után, amely
re Gyula bátyám, mint dolgozatom bírálója utazási és egyéb költségeinek megtérítése 
mellett az ERTI-től meghívót fog kapni.

Bocsánatot kérek és előre is igen hálás vagyok azért a fáradtságért, amelyet a beszá
molóm bírálatával kapcsolatos munka és utazás jelent Gyula bátyám számára. Csak az 
esetben merem kérni rá, ha körülményei megengedik és nem okoz túlzott kényel
metlenséget. Nagyon örülnék azonban, ha pesti bírálóim: dr. Vertse Albert, dr. Bertóti 
István és Studinka László mellett Gyula bátyámnak, mint e kérdés egyik legkitűnőbb 
és legtapasztaltabb szakértőjének számomra igen sokat jelentő véleményét hallhatnám 
és egyben végre alkalom nyílna a személyes találkozásra, valamint a további együtt
működés megbeszélésére.

Ennek reményében búcsúzom őszinte tisztelettel és barátsággal
H[auer] Lajos

A dolgozat ennyi viszontagság után még mindig nem jelenhetett meg „brossára” formában 
sem, hanem Barthos^/ összeállíttattak egy összegzést, amelyet itt teljes terjedelemben közlünk.

K i v o n a t o k  Ba r t h o s  G y u l a  l e k t o r á l á s r a  k e r ü l t  d o l g o z a t a i n  m e g e j 
t e t t  SZAKBÍRÁLATOKBÓL.

Erdő és madár. (A madár az erdei élettérben.) Vázlatok a madár és a fásnövényzet 
együttéléséből folyó kölcsönhatásokról.

És újabb és újabb levelek következtek:
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(Beterjesztve Erdészeti Tudományos Intézethez 1951.)
Terjedelme: 250 oldal.
Dr. Vertse Albert a M. Madártani Intézet Igazgatója:
786/1952. XI. 18. „kitűnően megírt mű”.
Dr. Keve András egyet. m. tanár, tudományos kutató, intézeti adjunktus:
1952. V I 1. „A magyar madártani irodalomnak i g e n  k i t ű n ő  a l k o t á s a  ez a munka. 

Ami legfőbb értéke, hogy a szerző mindenütt a saját tapasztalataiból indul ki. A tudo
mány és a gyakorlat kapcsolatait hivatott szolgálni ez a mű. Sok helyen nem ismeri 
a szerző a legkorszerűbb irodalmat, ellenben a  k o r s z e r ű  v i z s g á l a t o k r a  s a j á t  
g y a k o r l a t a  v e z e t i  r á . A munka célkitűzése, szerkezete és alapossága folytán kívá
natosnak tartóm annak mielőbbi megjelentetését.”

Varga Kálmán, a M. Madártani Intézet ny. igazgatója:
1952. IV. 14. „A munka már tárgyánál fogva is Barthosban a leghivatottabb szerzőre 

talált, kinek személyében az erdőmérnök és ornitológus a legszerencsésebb har
móniában egyesült s így már eleve mintegy predesztinálva volt a mű megírására. A sok
rétegű és sokirányú munka felépítésénél fogva olyan é r t é k e s  d o l g o z a t  és tudo
mányos szempontból is olyan színvonalon áll, - ugyanannyira, hogy ha még nem 
lenne megírva, akkor sürgősen meg kellene íratni. Rengeteg értékes adatot halmozott 
fel rajongó tárgyszeretettel és egyben átfogó tudással. N i n c s  m u n k a  a  m a g y a r  
s z a k ir o d a l o m b a n , a m e l y  e r d ő  é s  m a d á r  e g y m á s h o z i  v i s z o n y á t  il y e n  b e 
h a t ó a n  TÁRGYALNÁ S AZT M INDEN OLDALRÓL ILYEN RÉSZLETESEN MEGVILÁGÍ
TANÁ. A munka könyvalakban való megjelentetése nemzeti szakirodalmunkra nézve 
nemcsak h é z a g p ó t l ó  lenne, de egyben forrásmunkát képezne, mely a jövő generá
ció fiatal szakíróit a tárgy további kiépítésére ösztönözné.”

Ifj. dr. Tíldy Zoltán és Molcsány Gábor az Orsz. Természetvédelmi Tanácstól közölték 
Wargával, hogy a dolgozatot m i n d e n  t e k i n t e t b e n  i g e n  é r t é k e s  munkának tartják 

Kenyeres Lajos: az Orsz. Természetvédelmi Tanács titkára,hivatalvezető h.
1952. III.6. „A t e r m é s z e t v é d e l e m  t e r é n  mint lelkes természetbarát hasznos 

munkát végzett. Több évtizedes gyakorlati tapasztalatait újabb természetvédelmi fela
datunk megoldásánál a jövőben is igénybe kívánjuk venni:”

A mezővédő erdősávok madárvilága. 1952.
Roller Kálmán tanszékvezető egyetemi docens, Agrártudományi Egyetem Erdő- 

mérnöki Kar Erdőtelepítési és fásítási Tanszéke.
55/1952. III. 10. „Dolgozatainak igen jó hasznát vettük és előadásainknak hasznos 

f o r r á s m u n k á j a k é n t  szolgált.”
III., IV. Nagykanizsa vidékének madárvilága a káros rovarok és rágcsálók elleni 

biológiai védekezés szempontjából.
(Beterjesztve: M. Tudományos Akadémia és Érd. Tud. Intézethez 1953. és 1954.) 
Dr. Vertse Albert, a M. Madártani Intézet Igazgatója.
1954. VII. 2. „A mű átolvasása után az a vélemény alakult ki bennem, hogy 

Nagykanizsa vidéke madárfaunájának az eddigi ismeretek és az élőhely ökológiai 
tényezői alapján való korszerű összegzésével igen érdemes munkát végeztél. 
Különösen az erdőnek, mint madár-élettérnek ornitológus szemmel való r é s z l e t e s  
fe ltá r á sa  tarthat elsősorban érdeklődésre számot; ebből a szempontból i g e n  e r e 
d e t i  és  t a n u l s á g o s . Eredeti, úttörő munkádhoz őszintén gratulálok.”

Dr. Magyar János egyetemi tanár, témavezető és Dr. H auer Lajos tudományos 
munkatárs ÉRTI:
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VIII. -  268/1953. XII.8.sz. ÉRTI
„Barthos Gyula dolgozatában a n y i t o t t  s z e m m e l  j á r ó  t e r m é s z e t b ú v á r  

évtizedeken át figyelmes gonddal gyűjtött t a p a s z t a l a t a in a k  k i n c s e s t á r á t  kapjuk. 
Ebből a gyakorlat és a tudomány egyaránt meríthet HASZNOSÍTHATÓT. Tudományos 
vonatkozásban i g e n  é r t é k e s  az az adathalmaz, amelyet tanulmányában nyújt. És a kép, 
amit kapunk, nem is a hasonló természeti munkáknál megszokott pillanatkép. A szerző 
a madárfauna változásait fél évszázadon át érzékelteti; e b b e n  a  v o n a t k o z á s b a n  t a 
n u l m á n y a  SZINTE EGYEDÜLÁLLÓ MADÁRTANI IRODALMUNKBAN. A tudományos 
munka továbbviteléhez új szempontokat és helyenként ÚJ i r á n y t  a d . Barthos Gyula 
tanulmánya a  m a d á r t a n i  i r o d a l o m n a k  k o m o l y  n y e r e s é g e .”

Páris János, a M. Tudományos Akadémia szaktitkára
IV. 2004/1953. XII. 18. „A beküldött beszámoló i g e n  é r t é k e s  adatokat tartalmaz 

és k o m o l y  e l m é l y ü l t  munkásságot tükröz; kívánatosnak tartanám, hogy a kutatá
sokat t o v á b b  f o l y t a t n i  szíveskedjék.”

Lády Géza Érti intézetvezetője
1953. XI. 30. „Örülök, hogy az Intézet agilis külső m u n k a t á r s a k é n t  köszön

thetlek. Munkatársaim: Szederjei Ákos, Hauer Lajos eddigi dolgozataidról a l e g t e l 
j e s e b b  e l i s m e r é s  hangján számoltak be és meggyőződésem, hogy újabb tanulmányod 
csak öregbíteni fogja jóhírnevedet.”

Tárgyilagos kritika általában:
„A tanulmány értékéhez viszonyítva A h ib á j a : A n e h é z k e s  m o n d a t s z e r 

k e s z t é s , -  az, hogy a szerző egy-egy mondatban túl sokat akar kifejezni, -  szinte eltörpül.”

VADGAZDÁLKODÁSI TÉMÁVAL KAPCSOLATOS LEVELEZÉSEK

Barthos vadgazdálkodási tanulmányait is -  hasonlóan a madártaniakhoz -  az MTA 
Agrártudományi Osztályához és az Eriihez terjesztette be. Ezekről azonban bírálatok nem 

maradtak fenn. Sőt, a dolgozatok közül is csak kettőt találtunk meg, a „Tanulmányok” című 

főfejezetben kettőt tudunk közölni.

Magyar Tudományos Akadémia.
Agrártudományi Osztálya.
Budapest.

Elkészítettem -  1952. évtől immár a kilencedik évben -  ez évre is sorozatos dolgo
zatomat, amelyet szokásos módon 1/ példányban tisztelettel beterjesztek. Egyidejűleg 
1/ példányt az Erdészeti Tudományos Intézethez küldök, amelynek önkéntes alapon 
külső munkatársa vagyok. A lektorálást tárgyuknál fogva az ÉRTI szokta végezni, ezút
tal is azt kértem.

Dolgozataim vezető témája az erdei élethelynek állatélettani és kapcsolatosan tipi
záló leírása szokott lenni, kiemelve a közreműködő madármunka szerepét a biológiai 
növényvédelemben. Ezúttal szem előtt tartottam a M.T.A. Erdészeti Főbizottsága és 
az Erdőgazdasági Tanács javaslatát: „fejleszteni kell a vadgazdálkodást, egyidejűleg 
szükséges a vadgazdasági kutatások fejlesztése is”

Jelenlegi dolgozatom ebbe a tárgykörbe tartozik:
Különleges állatéleti jelenségek a Kárpátmedence egyes vadfajainál -  és 3 különál

ló munkára oszlik:
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a) jelenségek síkvidékről (vadaskertből) áttelepített szarvasok alkalmazkodásáról 
a merőben új magashegységi környezethez.

b) Zerge előfordulási esetek Zala-megye területén.
c) Betekintés a Kárpátmedence rekord-trófeás zergéinek életébe. (A környezeti 

tényezők, -  a kiválasztódás, -  bel(incent)tenyészés kérdései.)
Az egyes munkákhoz csatolt R ö v i d  K i v o n a t o k  rámutatnak a levonható gyakor

lati és mint kortörténelmi beszámolók a hazai jövőbeli vadgazdálkodást is érintő tanul
ságokra. Külön vonása a vad tenyészésébe tartozó egyes figyelemre érdemes kérdé
seknek, hogy adatokat szolgáltatnak a testvéri R o m á n i a  (E r d é l y ) m a g a s h e g y s é g i  
v a d g a z d á l k o d á s á r a , v i s z o n t  é r d e k e l t s é g é n é l  f o g v a  f e l k é r h e t ő  l e n n e

ILLETÉKES HOZZÁSZÓLÁSRA IS. -
Tisztelettel előadom: mint vagyontalan nyugdíjas személy szerencsés voltam évről- 

évre a M.T.A. részéről támogatásban részesülni (kutatási elősegély, ösztöndíj, prémium 
alakjában), egyébként nem tudtam volna készkiadást is rászánni erre a tevékenységre. 
Tiszteletteljesen kérem ezentúl is a szíves pártfogást és támogatást.

Nagykanizsa, Ady E. - u. 39.
1960. december 5.

Tisztelettel: (Barthos Gyula)
(arany oki. erdőmérnök)

Erdészeti Tudományos Intézet 
Dr. Keresztesi Béla 
intézeti igazgató 
Budapest.

1952. évtől a kilencedik évben ez évre is elkészítettem sorozatos dolgozatomat, 
amelyet szokásos módon 1/ példányban az ERTI-hez és egyidejűleg 1/ példányban 
M.T.A. Agrártudományi Osztályához tisztelettel beterjesztek.

Önkéntes dolgozataim vezető témája a következő szokott lenni: kutatás az erdei 
élethelyek állatélettani és kapcsolatosan tipizálási jelenségei körében, kiemelve a bioló
giai növényvédelemben a közreműködő madárfauna munkájának szerepét. Dolgo
zataimat az ÉRTI intézeti igazgatói szívesek voltak évről-évre lektoráltatni és pártfogó 
javaslatukkal elősegíteni, hogy a M.Tud. Akadémia Agrártud. Osztálya útján -  bizo
nyos segélyben (kutatási elősegély, ösztöndíj, prémium) részesített. Támogatása nél
kül, mint vagyontalan nyugdíjas nem tudtam volna készkiadást is rászánni erre a tevé
kenységre.

Ezúttal szem előtt tartottam M.T.A. Erdészeti Főbizottsága és az Erdőgazdasági 
Tanács 1956. júniusi javaslatát: „Fejleszteni kell a vadgazdálkodást, egyidejűleg szük
séges a vadgazdálkodási kutatások fejlesztése is”.

Jelenlegi dolgozatom ebbe a tárgykörbe tartozik: „Különleges állatéleti jelenségek 
a Kárpát-medence egyes vadfajainak körében”, és 3 különálló munkára oszlik:

Jelenségek síkvidékről (vadaskertből) áttelepített szarvasok alkalmazkodásáról a me
rőben új magashegységi környezethez

Zerge előfordulási esetek Zala-megye területén
Betekintés a Kárpátmedence rekord-trófeás zergéinek életébe (A környezeti 

tényezők, - a kiválasztódás, a bel(incent)tenyésztés kérdései.)
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Az egyes munkákhoz csatolt R ö v i d  k i v o n a t o k  rámutatnak a levonható gyakor
lati és mint k o r t ö r t é n e l m i  beszámolók a hazai jövőbeli vadgazdálkodást is érdeklő 
tanulságokra. Külön vonása a vad tenyésztésébe tartozó egyes figyelemre érdemes 
kérdéseknek, hogy adatokat szolgáltatnak a testvéri R o m á n i a  (E r d é l y ) m a g a s h e g y 
s é g i  VADGAZDÁLKODÁSÁRA, VISZONT ILLETÉKES HOZZÁSZÓLÁSRA FEL IS LEHET
NE KÉRHETŐ.

Tiszteletteljes kérelmem: szíveskedjék munkámat felülbíráltatni és elfogadás esetén 
pártfogó javaslatot tenni a M.T.A.-hoz.

Nagykanizsa, Ady-E.-u. 39.
1960. december 3.

Tisztelettel: Barthos Gyula
erdőmérnök

Erdészeti Tudományos Intézet 
dr. Keresztesi Béla 
intézeti igazgató 
Budapest.

Az 1952 évtől kezdődő sorozathoz ez évben is készítettem egy szakdolgozatot, 
amelynek 1-1 példányát az ERTI-hez és egyidejűleg a M.T.Akadémia Agrártudományi 
Osztályához a szokásos módon tisztelettel beterjesztem.

Ezúttal is szem előtt tartottam a M.T.A. Erdészeti Főbizottsága és az Erdő- 
gazdasági Tanács 1956 júniusi javaslatát: „Fejleszteni kell a vadgazdálkodást, egyidejű
leg szükséges a vadgazdasági kutatások fejlesztése is.

Munkám címe: „M a g a s s á g i” r e k o r d - t r ó f e á s  z e r g e b a k  é s  ő z b a k  k ö z ö s

TÉRBELI ELŐFORDULÁSA EGY LEÉGETT ERDEI TERÜLETEN.
Terjedelme 14 számozott gépírt oldal. A csatolt T a r t a l m i  k i v o n a t  rövidre fogva 

megkönnyíti a tematikai áttekintést.
Tiszteletteljes kérelmem: szíveskedjék a munkát felülbíráltatni és elfogadás esetén 

pártfogó javaslatot tenni a M.T.Akadémia illetékes osztályához.

Nagykanizsa, Ady E. u. 39. sz.
1962. november hó 19.

Tisztelettel: (Barthos Gyula)
arany oki. ny. erdőmérnök
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VÁLOGATÁS A MAGÁNLEVELEK KÖZÜL

Barthos Gyulának kevés magán jellegű levele maradt fenn. Ezek is leginkább képeslapok, s ter

mészetesen a menyasszonyától feleségétől illetve rokonoktól, a barátoktól származó leve
leket sorolhatjuk ide. Idézzünk néhányat!

Tek. Barthos Gyula Selmecbánya, 1906. máj. 11-kén
urad. erdő gyak. Úrnak
Iharos-Berény (Somogy vm.) u.p.
Nagy-Kanizsa

Kedves Gyula!

Igen jól esett kedves megemlékezése. Élvezi ugye már maga is a virágillatos enyhe 
tavaszt, oly szép, oly üde friss minden, csak az árvaság fáj, de érzem, hogy jönnek még 
szebb napok. -  Hogy van kedves Gyula, gondol-e még erre a gidres gödrös 
Selmecbányára, hol maga is három hosszú esztendőt töltött. Mi sokat emlegetjük
-  Isten vele s Üdvözli:

Iluska

Szívélyesen üdvözli, D. Gyuláné Jolánka
Stohlmann Paula 

Ödön 
Dimák Gyula 

(és egy olvashatátlan) 
Üdv Milike

A fenti laphoz megegyezzük, hogy Barthos Gyula későbbi felesége „Milike” lett. A követ
kező lap már tőle származik:

Tekintetes Barthos Gyula úrnak
főerdész
Malomvíz u.p. Kernyesd Hunyad megye.

A kedves meglepetést nagy örömmel vettem, a kép sokat érő s nem is olyan rossz. 
Levél vasárnap ment. Nagy izgatottságban tartanak a háborús hírek; Auréltól ma 
érkezett sürgöny, mely szerint itt lévő katonai felszerelését sürgősen kéri. Mindnyájan 
aggódunk miatta és többi kedveseinkért. Nem hívták be magát is?! Csak megsegít az 
Isten?!

Szívélyesen üdvözli:
Selmecbánya 1909. márc. 17.

Milike

(Az említett háborús hírek az első balkáni háborúra vonatkoznak.)
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A két háború közötti időszakból egy-két lap:

Tekintetes Barthos Gyula 
erdőmester Úrnak 
Nagykanizsa 
Főtér Zala m. Hungaria

Kedves Gyula! Egy ismerős kép. Tessék kitalálni hol van? (Skurtelei vízesés.) Jártam 
arra felé is. Amikor a havasokat járom, mindig emlékezem Reád, de nagyon lusta levél 
író vagyok. Jó múltkor Z. Gyulával beszélgettünk Rólatok. Elküldte a „cu dupla” ejtett 
farkasainak a fényképét? Előkészítette, amikor Szebenbe jártam, mert Toroczkó 
vidékén dolgozom. Az idén még puska sem volt a kezemben. Nem hittem volna, hogy 
így is tudok élni, de hát a körülmények sok mindenre kényszerítik az embert. Övéidet 
szeretettel üdvözlöm. A nagyságos asszonynak kézcsók.

Ölel U [?] Kálmán
Igaz, hogy Szt Péteren K.-nél üresedés van?
931.X. 14.

Ezek után pedig egy „mamutos” képeslapot elevenítünk fel, ahol a mamutok alá a levél 
küldője odaírta: Ha az apró vad vadászatát meguntuk -  majd ilyenekre vadászunk = 
papíron ...!

Ng. Bartos Gyula urnák 
erdő főtanácsos 
Nagykanizsa 
Fő ú t 5. (Ungarn)

Berlini 1937. Nov 7-én a Nemzetközi vadász kiállítás-ról

A magyarok kiállítása gyönyörű -  csak kevés történelmi tárgyakat mutathat -  
szemben, az osztrákokkal. A nagy katalógust tiszteletem jeléül meg küldöm 
Tanácsos urnák

Szívélyesen üdvözli Schless István

Ezek után főleg erdélyi, az ottani utazásuk előkészítésével, illetve az út utáni időszakkal 
foglalkozó képeslapokat tett el.

Barthos Gyula mérnök (Déva) 1960. okt 4.
Nagykanizsa
Ady Endre u. 39. sz.
Ungaria

Kedves Mérnök Úr, Már nagyon régen írtam, és választ nem kaptam, mi az oka 
hallgatásának? Remélem jól van és mielőbb válaszol erre a szép lapomra. Itt vagyok a gye-
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rekeknél Déván, már vasárnap megyek haza, csak pár napra jöttem . Sajnos még mindig 
nem jöttem egészen rendben.

Mindenjót kívánok és várom mielőbbi válaszát.

Szívélyes üdvözlettel A[brahám] Józsefné
M arica Zirjánné [?]

Most nem sikerült az idejövetel?

Kapcsolata a retyezáti ismerősökkel m indvégig fennm aradt (1968-ban kapott levelezőlap)

Barthos Gyula Déva, 1969. VTII. 16.
nyug. főmérnök
Ady Endre u.
Nagy-Kanizsa
Magyar Nép Köztársaság

Kedves Barthos bácsink!

Nem írtunk eddig, m ert nem akartuk közölni Anyu januárban bekövetkezett halálát. 
Boldogfalván járva, Szabó Zoltánnétól megtudtuk, hogy értesítette, így hát nem  hall
gatunk tovább. -  A hátszegi erdőben bölény rezerváció van, onnan küldjük ezt a képet, 
szeretnénk vele öröm öt szerezni. -  Rem éljük jó egészségben van és ha m ég vonzza 
a „zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája, m indig szeretettel várjuk.”

Úgy Barthos bácsit, m int Tibiéket, szeretettel üdvözöljük, Karcsiék
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Végül pedig egy, a családi kriptával kapcsolatban írt levél:

Barthos Gyula Fa: Dr. Barthos Pál
ny. főerdőtanácsos Nagyvázsony
Nagykanizsa
Ady Endre ut. 39.

Kedves Gyulám!

Bravó! Pompás! Volnál szíves szépen legépeltetni, azután aláírásra Marika részére 
elküldeni hozzánk. A kopogtatásnál zárjelben belegépelendő mindkét aláíró neve és 
mindkettő a lekopogtatott neve fölé írja saját nevét. A dátum rágépelendő.

Nagyon okos, finom és jó!
Hogy nyugdíjasok vagytok, természetesen kihagyandó a szövegből. Marika és Te 

írod alá; visszaküldjük aláírás után és adjad fel leghelyesebb ha ajánlottan. Hogy pro- 
tektort is keresel, csak helyeselni tudom.

Milyen szívemen fekszik drága szüléink elsősorban édesanyánk sírja, nem feledjük 
azt sem, hogy bold. Irén minden fizetését odaadta, különben Selmecen tanulmányai
dat nem igen tudtad volna folytatni. Legjobb volna 1971-től 100 évre már most 
kifizetni, hogy ez a gond is elintézve legyen, még pedig egy koporsóban a régiek, egy 
koporsóban anyánk és Irén, a többi 4 hely a tied.

Gyuluska és Mili külön lehetnek, gondolom, hogy kisebb koporsók is megfelelők 
lesznek és meg lesz oldva az egész. Nem vagyunk biztosítva, hogy még mit tudom 
hány évig itt maradunk, jöhet egy hűlés és elmegyünk az árnyék világból. Ami a ku
tyaharapást illeti, az nagy figyelmeztető számodra. Jó lesz elővigyázónak lenni és 
otthon is az asztalon mindig egy írást hagyni, amikor a várostól távol járod a mező
ket és erdőket. Az okosság győzze le a fejességet. En is így teszek, mert így nyu- 
godtabb az ember.

Mariskával együtt sokszor és szeretettel csókolunk Pali
1 db [melléklet]

Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának Nagykanizsa

Néhai nagyapánk: Halvax József, Nagykanizsa város első polgármesterének sírjára 
kitűzött „lejárt” jelzés indít bennünket; unokáit tiszteletteljes kérésünk előter
jesztésére: szíveskedjék az adatok igazolása útján kedvező véleményezésével odahatni, 
hogy a jelzett sír a Temetkezési Vállalat Vezetőségének egyeztetésével a megváltás alól 
mentesítve maradhasson (temetői kápolna előtt keletre a főúti első sorban).

Halvax Józsefet, a szorgalmas munkásságú és szociális gondolkodású nagykanizsai 
iparost, a város lakossága választotta meg polgármesternek; szolgálata alatt nyílott meg 
a Csengery és Sugár-út -  az addig 4 alsóosztállyal rendelkező gimnáziumot 8 osztá
lyúra fejlesztette, -  nevéhez fűződik a fiú- és leány polgári iskola megépítése és meg
nyitása. A város hálájának elismeréséül részére sírhelyet adományozott, arcképét 
a Tanácsterem számára megfestette és nevéről utcát neveztek el.

Sírján sírkő áll és sírját egészében a százados életkort is elérő örökzöld tiszafa cser
je, amely élő kápolna jelleget ad a sírnak. Történelmi vonatkozású múltnak emléke

178



marad megörökítve, ha az alkotásokat végző első polgármesternek sírhelye erede
tiségében, az elhunyt szerény személyét jellemző kivitelben meghagyatik.

Abban a reményben vagyunk, hogy a Városi Tanács V.B.-a megértőleg fogadja 
kérésünket és pártfogó javaslatra kedvező elintézésre fog találni a Temetkező Vállalat 
Vezetőségénél is.

Kelt Nagyvázsony-Nagykanizsa 1958. nov. hó.

Ez utóbbi levéllel kapcsolatban megegyezzük, hogy a Halvax József-féle sírhelyet mégsem 
sikerült megszerezni. A z említett tiszafa és a síremlék egyébként ma is megvan. (A tiszafa 
védettséget élvez.69)  Barthos Gyula neve viszont (feleségével és fiával együtt) -  miután elő
ször halálának helyszínén, Marcaliban temették el -  most mégis Nagykanizsán, hivatali előd
jének, Pálffy Alajos nak síremlékén szerepel.
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JEGYZETEK

n. barthos gyula levele ja k a b  cÉzÁhoz (Nagykanizsa, 1964. XII. 22.).

2. A családi em lékezet azt is m egőrizte, hogy az ifjú akadémiai hallgatót az édesanyja nem csak 

„járatlansága" m iatt kísérte el Selmecre. Sokkal fontosabbnak tartotta a szálláskérdést, ti. csak 

olyan helyen foglaltak, fogla lh attak Gyula fiának albérletet, ahol nem voltak lányok a háznál. 

Az aggódó édesanya ugyanis nem akarta, hogy fia figyelm ét esetleg más dolgok elvonják a tanu

lástól.

3. Itt m egjegyezzük, hogy a selmeci tandíjm entesség az osztrák-magyar kiegyezés után jórészt 

azért m aradt m eg, m ert ezzel is ösztönözni akarták az ifjúságot a műszaki pályák választására. 

A századforduló éveiben Selmecbányán egy tanév általában 3-400 forint (6-800 korona) költ

séggel járt.

4. Utalás a pozsonyi országgyűlés híres jelenetére, amikor 1741. szeptember n-én a magyar rendek 

„életüket és vérüket” ajánlották fel M ária  T erézia  trónja védelmére.

5. Határrész neve Nagykanizsán.

6. Ezek a noteszok nem m aradtak fenn.

7. Apró sörétű (16-os, 18-as) töltény.

8. Nagy szem ű (o-ás, 2-es, 4-es) sörét.

9. Utalás Nagykanizsára.

10. Határrész neve Nagykanizsán. Régen a kanizsai ifjúság kedvenc kirándulóhelye volt.

11. Ti. m otettát. A leányvári őrség (b a r th o s  idejében már csak jelképes őrség) az idő m úlását kürt

szóval jelezte -  a századfordulón már csak nyáridőben.

12. A Selmeczbányai Híradó így tudósít erről: „Ma van a kálváriái nagy tavaszi búcsú, a melyre a régi 

jó időkben a messzi vidékekről is nagyon sokan szoktak eljönni. Több ezerre rúgott régebben az 

ájtatos búcsúsok száma, m anapság azonban nagyon leapadt ez a szám s alig pár százan jöttek 

tegnap s tegnapelőtt.” (1902. máj. 4.3. old.)

13. Település Verőce vármegyében.

14. Település Somogy várm egyében 1950 előtt, utána Zala megye.

15. b a r th o s  9 mm-es flóbertjét szerette volna nagyobb öbnagyságúra -  feltehetően nem 11 mm-esre, 

hanem 12-esre -  fúratni, hogy nagyobb töltényt (több sörétet) tudjon használni. Ebben az időben 

általános volt a kikopó, kitáguló sörétesfegyver-csöveket „felfúratni”.

16. Az apró sörétből b a r t h o s  feltehetően többet („hosszabbat”) töltött a hüvelybe, s így az átütőerő 

csökkent, illetve a hosszabb patron nem fért bele a töltényűrbe.

17. „Sátor és áru volt bőven, vevő azonban annál kevesebb, s így a kirakodóvásár is a lehető leglany

hább volt.” (Selmeczbányai Híradó 1902. máj. 25. 6. old.)

18. Egy későbbi levél szerint d im ákék a Deák Ferenc u tca (Fő utca, korábbi nevén: Arany utca) 2. szám 
ala tt laktak, te h á t egészen közel a Kossuth (Szenthárom ság) térhez. így b a r th o s  nem  a „mafla- 
sarkon”, a FRiTZ-ház közelében, hanem  feljebb, a városház m ellett leselkedett szíve hölgye után.

18. Lásd erről és a bányászfelvonulásról a Selmeczbányai Híradó 1902. júl. i-jei számának 2. oldalát.

20. A királykoronázás 35. évfordulójára m egnyílt Iparcsarnokról és a valétabálról a Selmeczbányai 

Híradó 1902. jún. 8-ai (1-4. old.) és a jún. 15-ei (1-3. old.) számai tudósítanak.

21. Búcsúztatása: Selmeczbányai Híradó 1902. júl. 6. 2-3. old.

22. Á brázoló m értan b ó l f o d o r LÁszLÓnál v izsgá zo tt (elégségesre), s a korabeli v izsgaszab ályzat előír

ta  e gy  m ásik  (szakos) ta n á r je len lé té t is.

23. Utalás az 5 frt-os (10 koronás) pótvizsgadíjra.

24. A szállásadó háziasszonyt em legeti így.

25. Erdészeti vegytanból b en cze  CERGELYnél vizsgázott.



26. A Selmeczbányai Híradó 1902. jún. 8-ai száma szennt a „Madarak kím élése" (5. old.) városi üggyé 

vált, s „a rendőrség erélyesen intézkedett, a járőrök által bejáratja a város környékét és az ún. 

Flaubert-fegyvereket, amelyekkel legtöbb kárt tesznek a madarakban, elkobozni fogja, úgyszintén 

a madárfogdosókat is ellenőrzi és a kihágásokat a legszigorúbban m egbünteti."

27. Az új háziakat em legeti így, illetve „nanyák"-ként.

28. Az ifjúsági körnek voltak tá jegységenkénti tagozata i, így  a du n án tú li h a llga tó k n ak  is, ahol 

BARTHOSt ezen tisztségre  választották.

29. A selmeci erzsébet KiRÁLYNÉ-emlékről van szó, a csoNTVÁRY-képen is lá th ató  E betűről.

30. Mosonmagyaróvárra, ahol a gazdasági akadém ia volt.

31. Az említett könyvek: m a d a rá sz  gy u la :  Magyarország madarai (Bp., 1903), k o h a u t  rezső: A magyar- 

országi madarak m eghatározókönyve (Bp., 1894).

32. Erdőtenyésztéstanból (-műveléstanból) v a d a s  je n ő n é l vizsgázott -  elégségesre.

33. Erdőbecsléstanból fekete LAJOsnál v izsgázott (elégségesre), az assz isztens ped ig  fe ltehetően  

FEKETE ZOLTÁN Volt.

34. Geodézia l-ből s z e n t is tv á n y  GYULÁnál vizsgázott.

35. A Selmeczbányai Híradó 1903. júl. 19-ei száma szerint a sok akadém ista nemcsak a hölgyek tán- 

coltatásában tűnt ki, hanem a vendégek kedvéért egy selmeci ballagást is bem utattak (4. old.).

36. sobó  jenő  volt a tárgy előadója, vizsgáztatója, míg t u z s o n  J á n o s  az ülnök.

37. Tudniillik di m á ké Khoz.

38. Talajtanból bencze CERGELYnél vizsgázott.

39. Lásd: n a gy  D o m o k o s  imre: Fejezetek az iharos-iharosberényi uradalm ak vadászattörténetéből. 

In: Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 23. (Kaposvár, 1992) 203. old.

40. metzli c a m il [így] ünneplése. Erdészeti Lapok 1935.880-881. old.

41. Emlékezzünk régiekről Erdészeti Lapok 1938.184-186. old. A nekrológját pedig lásd: Erdészeti 

Lapok 1944.456. old.

42. Lásd az Aquila 1905. évi évfolyamának 372. oldalát, továbbá az 1906. évf. 84. oldalát, az Erdészeti 

Lapok 1907. évi évfolyamának 251. oldalát.

43. Aquila 1906.251. old., Erdészeti Lapok 1929.232. old.

44. Vadászlap 1905.453. old.

45. Ez érvényes volt mind a tudományos, mind a népies nevekre. Lásd erről például a következő 

cikkeket: v a r g a  K á lm án : M agyar m adár-nom enclatura. Magyar Erdész 1906. (6. évf.) 88-89. °ld  » 

Uő.: A magyar Ornis alakjainak reorganizált systhematicus nom enclaturájának tervezete. Magyar 

ETdész 1906. (6. évf.) 261-262. old., k u th y  is tv á n : A Duna-Tisza közének madarairól. Vadászat és 

Állatvilág 1909.175-177. old.

46. A 24.655/1901. FM. számú körrendelet szövegét -  a hivatalos kiadványokon kívül -  lásd h e rm á n  

ottó: A madarak hasznáról és káráról (III. kiadás. Bp., 1908) című könyv 363-375. oldalain.

47. Lásd: c h e rn e l is tv á n : Törvény- vagy rendelettervezet honi m adaraink védelméről. Aquila 1920. 

7-11. old.

48. beke ö d ö n  a madárnevek gyűjtését a következő szem pontok alapján tartotta  fontosnak: 

„Természetrajzi szem pontból elsősorban a term inológia követeli ezt a gyűjtést. Fontos azután 

a településtörténet számára, m ert a nevek földrajzi ismerete fölvilágosítást adhat olyan esetek

ben, amikor a településre vonatkozólag történeti adatok nem állanak rendelkezésre. Utoljára 

említem a nyelvtudományt, mely a nyelv szókészletét minél teljesebbé akarja tenni, s így nem 

hiányozhat belőle a szókincsnek ez a része, m ásrészt a szókincs eredetének kutatásában nem 

nélkülözheti ugyanannak a m adárnak az ország különböző helyein használt neveit, m ert sok eset

ben egyik a másikat m agyarázza. S itt kell m egem lítenem  az őstörténetet is, m ert abból, hogy 

melyik madárnév eredeti finn-ugor, honfoglalás előtti török vagy szláv és ném et, abból m egint
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következtetni lehet arra, hogy mikor az a név m egjelenik nyelvünk szókészletében, hol lehetett 

népünk hazája, mert az állatföldrajz pontosan meg tudja mondani, hogy a földnek melyik részén 

él az illető állat.” Beke Ö d ö n :  A magyar állatnevekről. Aquila 1944-47.152-153. old.

49. Aquila 1907.11-32. old.

50. A felhívást lásd például: Erdészeti Lapok 1935.576. old.

51. A felhívását lásd például: Erdészeti Lapok 1935.402-403. old.

52. Uo. 1936. 654. old.

53. Lásd például: k o vá c s  já n o s :  A m agyar erdőföldrajzi névgyüjtés kérdései. Az Országos Erdészeti 

Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának Közleményei (OEE. EtSzK.) Vlll-X. (Bp., 1975) 15— 168. 

old. és Uő. Öt erdőföldrajzi névgyűjteményről. OEE. EtSzK. XI-XII. (Bp., 1978) 123-131. old. Végül az 

erdőben található emlékekről csak napjainkban jelent meg egy összefoglalás: k irá ly i pál: A velünk 

élő múlt. (Bp., 2001).

54. Lásd a 48/ pontban idézett cikk 155. oldalát.

55. A katalóguscédulán: b a r th o s  g y u la :  Népies m adárnevek Nagykanizsa környékéről, Autog(ráf)

i köteg, 23,5 x 14 cm. Poss. beke ö d ö n ,  MTAK. 47/1967, MS 4791/2.

56. Erről a versenyről a Vadászat és Állatvilág is tudósított: 1910.200. old.

57. Lásd erről részletesebben: o ro s z i  S á n d o r :  Vadfajokból védett állatfajok. (Erdészettörténeti 

Közlemények XXI.) (Bp., 1996) 89. old.

58. m a d e rsp a ch  v ik to r :  Havasi vadászataim. (Bp., -1942-) 27. old.

59. m a d e rsp a ch  v ik to r :  A románok nyomában.(-Bp., é.n.-) 6-12. old.

60. A fiú  haláláról -  ami Mátraházán következett be -  az Erdészeti Lapokban is megemlékeztek: 1932. 

1187. old.

61. Erdészeti Lapok 1921.158. old.

62. Lásd például fekete is tv á n  „November” című elbeszélését. Nimród 1938. 517-519. old.

63. Zala Megyei Levéltár. Erdőigazgatóság iratai, 1949-50, Körrendeletek, 1948.

64. s z a k á c s  LÁszLónál lévő 8557/1946. sz. iratösszesítőből.

65. A levelet sz a k á c s  lá s z ló  erdészeti üzem terv m ellékleteként ta lá lta  m eg  és h ívta  fel rá a figyel

m em et. Egyben m egá llap ítható , h ogy  a BARTHos-levelet (inkább: -tanu lm ányt) az erdőrendezők 

ténylegesen  is használták.

66. Ez a jegyzőkönyv szintén sz a k á c s  lá s z ló  gyűjtem ényében található, a Magyar Országos Levéltár

ban lévő eredetiről m ásolt formában.

67. A szövetség alakuló üléséről és programjáról lásd pl.: A „Magyar Ornithologusok Szövetségéinek 

program mja. Erdészeti Lapok 1928.123-126. old.

68. Erdészeti Lapok 1942.16. old. Megjegyezzük, hogy b a r th o s  ugyanekkor javasolta az erdei fam ag

vak szárm azásának a vizsgálatát (Erdészeti Lapok 1942. 21. old.), b a r th o s  erdészeti (és vadászati) 

egyesületi szerepléséhez (a bibliográfián kívül) lásd még: Erdészeti Lapok 1929. 237. old., Uo. 1935. 

628. old., Uo. 1936.734. old., Uo. 1939.797. old., Uo. 1942. í. old.

69. Lásd: b a r th a  dénes: Magyarország faóriásai és fam atuzsálem ei. (Erdészettörténeti Közlemények 

XV.) (Bp. - Sopron, 1994) 112. old.
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után társas-vaesóía.tolt. 7 f •'
—* A  m ad árv éd elem  gryakorlaii a lk a lm a 

zása, Az Országos Magyar &mdmagi EgyeéülH ma 
délután Tormay Béla elnöklésével tartott- ülésén 
ezen a címen Kuhuijévic József dr. m. kir. állat
orvos nagy száma hallgatóság előtt, előadást tartott. 
A hasznos madarak védelmének közgazdasági jelen
tőségét fejtegetve, áttért a madárvédelem : toríéne
ié re, A madárvédelem nem régi keletű Magyar- 
országon.. Kevés - nttörőn kivül jóformán Hermán 
Ottó és Chernel István nevéhez fűződik az ujabb 
idő madárvédelmi akciója, a kik folyóiratokban, 
önálló munkákban spostolkodtak ezen a téren. 
1002-ben. alakította meg Chernel látván a ma is vi
rágzó kőszegi madárvédő-egyes ületet, a melynek 
hirneve külföldre is kihato tt Szombathelyén, Baján, 
Kecskeméten alakultak állatvédő-, majd speciálisan 
madárvédö-egyesülotek, a melyek gyakorlatilag is 
működnek, nevezetesen ..mesterséges féazékodvakat 
helyeznek el, a melyek a mezőgazdaságra hasznos 
madaraknak téli menedékül és keltető helyül szol* 
gáloak. Ilyen fészkelőket Magyarországon eddig 
15.806 darabot helyeztek ki. Fölsorolja végűi előadó:, 
a mezőgazdaságra hasznos madarakat, majd a kö
vetkező határozati javaslatot'terjeszti elő: - :.

: , Tekintve arra, hogy a madárvédelem első sor* 
han gazdasági érdek és minden jó magot fogékony 
talajba: ;az 'ifjúság: lelkében,; kell elhinteni, ‘ hatá-v 
rozza el a szakosztály, hogy az igazgató-választmányt: 
utján fölterjesztést tesz a földmivelésügyi miniszter
hez, hogy. a téli tanfolyamok tanterveibe a madár-: 
védelem, annak gyakorlati, alkalmazásának' bemuta-t 
tása és «z ezzel kapcsolatos tudnivalók fölvétesse
nek és már ebben ez évben taníttassanak. 2. í r j o n : 
át az 0 . M. G. E. a vidéki gazdasági egyesületek
hez és kérje föl őket is, kogy az idei téli tan-* 
folyamok tantervébe vegyék föl a madárvédelmet.
3. Indítsanak mozgalmat, hogy a vidéki gazdasági 
egyesületek ifi alkossanak külön madárvédŐ-osztályo- 
kat, a melyek a M. Omitológiai Középpont, vala
mint az Országos Állatvédő-Egyesülettel karöltve a 
hatáskörükbe eső vidékeken: a madárvédelmet, annak 
gyakorlati kivitelét tűznék ki föladatul.

Előadása végén bemutatta előadó a különféle 
raadárwWmi eszközöket.

Egy példa a Barthos által gyű jtö tt újságcikkekre
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II. V a d á s z e m l é k e k

„El van rejtve a világ elől 
E szent magány; beléje más nem lát, 
Csak messziről fehér fejjel a 
Hegyek nagyapja, a vén Retyezát. ”

Petőfi Sándor: Vajdahunyadon
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Barthos Gyula vadászemlékeit feltehetően már az első világháború után 
elkezdte papírra vetni. Néhány töredéken kívül erre utalnak az itt-ott fel
bukkanó hivatkozásai is. Ezen „műfajának” az igazi kibontakozása azon
ban az 1950-es, 60-as évekre tehető, amikor már nem mint gyakorlati va
dász, hanem mint „lefegyverzett" uradalmi főerdész, elsősorban az 
emlékeinek élt. Az „Erdészüdv, vadászüdv!” kéziratát többször átalakította, 
átszámozta az oldalakat és a fejezeteket is átcsoportosította. Egyik-másik 
emlékezése 4-5 példányban, benne 2-3 változatban is fennmaradt, míg jó 
néhány csak töredékben vagy abban sem. Legfeljebb a címek jegyzékéből 
tudunk következtetni egy-egy kimaradt részre.

A szerző a vadászati emlékeivel, a tervezett könyv kéziratával elsősor
ban Bertóti Istvánt, az időszak első számú fővadászát kereste meg. Talán 
Bertóti tanácsai alapján, de az is lehet, hogy másokén felbuzdulva, Barthos 
számtalan fejezetet átdolgozott, és elsősorban rövidített. A rövidítések fő
leg a neveket és a helyszíneket érintették, s a fogalmazás mintha egy kis
sé gördülékenyebbé is vált volna. Ennek ellenére szerkesztői javításoknak, 
netalán korrektúrának nincsen nyoma, tehát a vadászati emlékek sem ju
tottak el még a kiadás első lépcsőfokáig sem.

Barthos az itt legelsőként közölt „Fegyvertelenül az erdőn” című em lé
kezését a retyezáti és dunántúli vadásztörténetei végére, az „Innen is -  on
nan is" ciklusba illesztette. Mi most a fejezetet mégis ezzel kezdjük. 
Tesszük ezt azért, mert az író helyzetét, azt az időszakot és lelki állapotot, 
amelyben a művei születtek, legjobban itt érhetjük tetten, s itt érthetünk 
meg valamit az emlékező Barthos örömeiből, bánataiból -  hétköznapjai
ból. Még azt is meg kell jegyeznünk, hogy a „Fegyvertelenül az erdőn" (ere
detileg: „Fegyvertelenül -  kint az erdőn") csonkítatlanul, valamennyi pél
dányban fennmaradt. Mindez annak a bizonysága, hogy Barthos ezt a részt
-  egyelőre? -  „személyes ügyként" kezelte, „próbaolvasásra" se igen adta ki 
a kezéből. így a következőket olvasva nemcsak a szerző életébe, hanem a „mű
helyébe” is bepillanthatunk.
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FEGYVERTELENÜL AZ ERDŐN

Akinek nincs már „tennivalója” az erdőn, s mégis kimegy, az az erdész. Akinek aztán 
szolgálatát az erdővel már befejeztették, „muszájból” tennivalója ott nincs, de igenis 
van „keresnivalója”. Azt a lelke kívánja meg. Ügy van vele, mint a rózsafüzéres nénike, 
aki, hacsak teheti, legszívesebben a templomba tér be, és beül a padjába, hogy -  ráné
zegetve a szép festményekre és szobrokra -  elelmélkedjék magában. Az erdész is a ma
ga templomának tekinti az erdőt: tömjénillatával, csendjével, képeivel, szívében az áhí
tat hangulatával.

Darwinra, a világot járó természettudósra fogok hivatkozni, aki számtalan megra
gadó tájat látott, s akire a látottak közül is „nagyszerűségükben” legjobban az erdők ha
tottak. Ezt írta:

„A tájak közül, melyek leginkább hatottak rám, nagyszerűségükben egyik se múlja 
felül az emberekétől érintetlen őserdőket, akár azokra gondolok, ahol az életerő van túl
súlyban, akár azokra, ahol a halál és a pusztulás uralkodik. Senki sem állhat meg moz
dulatlanul e magános helyeken anélkül, hogy ne érezné: más valami is megy végbe az 
emberben, mint csupán testi lélegzése.”

Lehetne-e ennél őszintébb vallomást tenni arról az érzésről, ami a szép iránt fogé
kony szívet az erdő csarnokában eltölti?

Régen, egyszer, képzeletben életem folyásáról egy terebélyessé nőtt emlékfát állí
tottam fel, és a törzsébe rövid verset véstem bele. Most, hogy erdész-vadász-madarász 
emlékeimet levelenként szedegetem le erről a fáról, szemembe tűnik az írás:

Erdők zúgása,
Vadaknak járása,
Madarak szállása,
E három a szívem vágya,
Lelkemnek legszebb álma.

Mind a négy évszak szépségét legkifejezőbben a természetben, kint az erdőben fe
deztem fel. A fák életében ugyan kicsi a változás, ami szembetűnik, mégis a fák színei 
megváltoznak hol a nyárnak, hol a télnek ecsetjei alatt. Színekben legpazarabbnak talál
tam az őszt, amely örömökben is a legtöbbet nyújtotta.

SZEPTEMBER

Szépnek nem szép, de annál érdekesebb növény az őszi kikerics. Nevét ismeri minden 
középiskolás kisdiák, a legtöbbje még a latin nevét is megjegyezte magának: Colchicum 
autumnale. Annakidején az őszi kikerics volt az első növény, amelyet a növénytan tudo
mánya mindjárt az első lapon tárt a diák elé, s ez megnyitását jelentette egyúttal az is
kolaévnek is.

Ami a kikerics színét illeti, azzal valahogyan nem voltam egészen kibékülve. Hason
ló a kacér nőhöz, aki szeszélyből rikító színű leplet ölt magára -  csak azért is fel akar 
tűnni. A kikerics nagy hirtelen és éppen ősszel kifeslő virága az ősz eleji gyep elfakuló 
szőnyegéből szinte kirí. Ahogy nézem, kirívónak találom, mert olyan fajta, mint a fes
tő kenőtábláján összevegyült színek maradványa. A kikericsé nem meghatározott szín, 
inkább keverékféle, nagy gyorsan meg is változik hol sötétebbre, hol világosra, sőt 
egyiknél-másiknál átmegy a fehérbe is. Szeptember 1-jére föld alatti hagymájából bi-
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zonyosan kibontakozik, először csak egyesével bújik elő, majd csoportosan terül szét -  
hivalkodva a többi, hervadó növény felett.

Az ősznek van aztán egy másik virága is, az erdők nemes virága, a legfinomabb illa
tok királynője, a ciklámen. A ciklámen nem annyira kihívó, inkább szerény, a fák aljá
ban, az üde téli zöld csokrai közé húzódik le, nem vágyik fényre, napsütésre, illatával 
azonban elárasztja az erdőt. Az őszi kikericsnek illata nincs, nem is való az oda, a lebo
rotvált rétek és a letaposott legelők puszta térségére. Sőt kelyhének levelei már az el
ső dérre lekonyulva kifakulnak és szétesnek az alvásra készülő gyepterítőn.

Ahányszor az első kikericset szemrekapom, az arra figyelmeztet, hogy elérkeztünk 
a szeptemberhez. Vele együtt jelzi a szeptembert az ugyancsak lilás színben fesledező 
tüskeszeder termése is. Van abból is bőven, nem annyira ritka, mint a bükkös erdők 
ciklámenje. Amire feketére érik, benne vagyunk a szarvasvadászat idejében! Hogyisne 
emlékeznék vissza arra a közép-somogyi vadászatra, amikor a szarvasra történt lövés 
után annyira megzavart minket az ösvényen talált és vércseppnek nézett lilapiros lelet! 
Nem vércsepp volt az, csupán valami kevés a tüskeszeder bogyójából...

Amikor e sorokat írom, kint vagyok a bajcsai erdő északnyugati szegletében. Behú
zódtam az ottani kis erdei házikóba, és várom a beállott esőzés mielőbbi megszűntét.

Az egyik oldalról, a nyiladék mentén, rúd vastagságú tölgyes húzódik. A fák levél- 
zete még fényesen zöld, foltonként amolyan rőtnek, „szarvasszínűnek” nézném. A vas
tag, húsos levelek sokáig, télen is -  megfakultan -  a fákon fognak maradni, legelőbb az 
alsó ágakról hullanak majd le, hogy gazdagítsák az erdőtalaj televényét, feljebb aztán 
addig maradnak megkapaszkodva, míg a tavasz melegétől megduzzadó rügyek el nem 
tolják őket a helyükről. A tölgyesből néhány terebélyes erdei- és feketefenyő emelke
dik ki, tűseprűiken az eső gömbölyű vízcseppjei csillognak. A csoportonként elhelyez
kedő mezgés éger még üde zöld, a nyírfa azonban már lepergette magáról elhalt, sár
ga leveleinek legtöbbjét. A fák lélegzetvétele lassanként mindegyre gyengülőbb lesz, és 
hamarosan hosszú álomba fognak merülni.

Nagy darazsak zsonganak körülöttem, őket az eső hajtotta be a nyitott házikóba. 
Szállhatnak be és ki, a cementből épített házikón ajtó, ablak nincs, csak volt. Zúgásuk 
olyan, mint a távoli repülőgépé. Valahonnan messziről érkeznek, az ősz megfogyott vi
rágairól, és a házikó repedéseiben megszállóhelyet keresnek. Különösen tetszik nekik 
az elhordott tűzhely füstcsövének nyílása. A legtöbbje be is siet az üregbe és ott húzó
dik meg. Néhány lent a földön mászkál, elcsendesedve és áléit állapotban -  nyilván át
fáztak meg el is vénhedtek. Némelyikben alig van élet, és összeaszott testtel fekszik a 
szeméthulladékon; szerepüket befejezték, a nyár elmúlt, életüket a természet amúgy is 
rövidre szabta. A szemtelenül felém szállókat botommal próbálom leütni, így gyakor
lom magam a biztos ütésekben. Evek óta egyetlen állat életére sem törtem, fegyverem 
nincs, most haragomban ezeken a barátságtalan, vad rovarokon töltöm ki a bosszúmat. 
Amelyik darazsat eltalálom, koppan egyet és zümmögése megszűnik. Kis szünet után 
egy félelmetes, fekete-sárga példány pontosan az ölembe száll. Lepeckelem magamról, 
és odahull a többi mellé a földre.

Az eső csak nem szűnik. Vizes lett az erdőség; hangya, bogár, pók nem jár, az egyet
len szajkó is elhallgatott. Magányomban mély csend vesz körül. Szerencsére ebben a 
csatakos, lucskos időben ember sem kerül a közelembe. O az erdőben a legkevésbé kí
vánatos lény. Cseppet sem érzem a hiányát, a hangját és lármáját sem kívánom hallani.

Amikor érezni kezdem a kényszerfogság unalmát, kimegyek a nyiladékra és körül
nézek.
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Egy gomba ötlik a szemembe. Az első őzlábú gomba. Zsenge teremtmény, bár 
arasznyinál is magasabb. Kalapja van, nem ázik meg. Sokáig nem fog egyedül marad
ni, az eső után ki fognak puffanni a földből életre kelő társai is.

Amint az eső szűnik, az első hangot a szajkó adja. Ez ideig valamelyik közeli fán la
pulhatott, most nyávojgó szólamokkal -  mintha magának beszélne -  jelzi, hogy örvend 
a tisztuló, jó időnek. Érzi, hogy az eső el fog állni, és -  mint fogadatlan híradó -  közli 
ezt az erdő népével is. Egy rikkantás után hamarosan el is távozik, dolga után néz. Ha 
makkra kapott étvágyat, abból most eleget talál.

Talán a szajkóval beszélt össze, mert egyszerre szárnyra kap az egyik darázs is. 
Elénk zsizsegéssel, nyílegyenesen kirepül a házikóból és eltűnik. Határozott távozási 
készségéből biztosra vehetem, hogy az idő egykettőre ki fog derülni.

Egy kis cinege még az, amely közel, a sűrűben, a fenyők csoportjából megszólal. 
Nem mutatkozik, de hangjából, ebből a tűvékony sziszegésből hallom, hogy szorgal
masan járja tovább az erdőt. Neki egész napra van járnivalója, hogy pagonyát felkeres
sek és ellenőrizhesse.

A magasban két örvös galamb -  az utolsókból -  siet át felettem, a mezők felé tarta
nak. Most már én is fölszedem a sátorfámat és elindulok. Az esőzés elállt.

A nagy erdőség felé tartok. Ebbe könyököl be az a kis községi erdő, amely nemré
gen még az én vadászterületem volt. Ma azoké, akik korábban csak mint hajtok vagy 
munkavállaló favágók kerültek be az erdőbe. Vadnak híre-hamva sincs, azt elseperte a 
háború. Az erdőjáráshoz elegendő a bot* vadászfegyverre nincsen szükség. Es szarvas? 
Vajon él-e még akár egy is ebből a nemes vadból? Hiszen őróla van szó, ő van most so
ron. Gondolataim a szarvas körül járnak, képzeletemben az ő alakja elevenedik meg, 
tehát a szarvasról emlékezem.

A hosszú nyiladékon haladva közeledem egy nevezetes hely felé. A botomnak jó 
hasznát veszem, mert vele verem le az utamba eső magas gaz harmatát, máskülönben 
a ruhám derékig latyakossá válna. Ráérni ráérek, nem szükséges sietnem -  évek óta 
fegyvertelenül járom az erdőt, ahol minduntalan emlékezem. íme:

Akkor is szeptember volt. Még a nyár folyamán valahonnan az észak-nyugati erdősé
gekből három -  együttesen járó -  szarvastehén vetődött le ide, és bújta a három szom
szédos erdőbirtokos összefüggő erdeit. Állandó tartózkodásul az északi szomszéd vize
nyős ligeterdeit választották, hozzánk csak nagy ritkán -  tartós déli szél idején -  váltottak 
le. Félő volt, hogy a bőgési idényre visszavándorolnak a szülőföldjük rigyetőhelyére.

Már augusztus végén tervbe vettem, hogy nyomaikat figyelemmel fogjuk kísérni. 
Csak maradnának nálunk! Kivételes szerencse lenne, ha gavallérként szarvasbika ér
kezne le hozzájuk. Őérte vártam vágyó kebellel a szeptembert. A várva-várt vendég 
meg is érkezett, elárulták a homokos tisztásokon felismert nyomai. Látni magát a szar
vasbikát nem láttuk, bőgni sem bőgött, de közelünkben volt. Jobbára az idegen, szom
szédos erdőt lakta. Amikor a tehenek éjjelenként lehúzódtak hozzánk az irtásföldek ku
koricáira, ő is utánuk jött, de aztán teheneit visszakísérte az idegen erdőbe.

Egyik kora hajnalban a pagonyokat elválasztó határon, egy széles nyiladékon a vál
tójukat elálltam. Túl korán, még vaksötétben foglaltam el helyemet egy bokor fedezé
ke mögött. Ott vártam a déli irányból felhúzódó szarvasokra.

Merő véletlen volt, hogy -  mintha mérnöki pontossággal jelöltem volna ki -  azon 
a ponton álltam, ahová jó széllel beérkezett -  egy tehén. Annyira csendesen jött, akár 
a róka. Hosszú dárdával a bokor túlsó szélén elérhettem volna, de megugrott, és ijed
tében visszatört a mi pagonyunkba. Hozzá mély hangon böffentett, riasztott.
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Fuccs! -  vége volt minden reményemnek. De mégsem! Éppen a riasztás jött jól! 
A még éjszakának beillő, homályos hajnal csendjében nagy robaj kélt felettem, és az ide
gen erdőből kirohant egy szarvas. Átperdült a nyiladékon, hogy megriadt teheneit fel
keresse. Középerős 10-esnek néztem, lövésre azonban nem kaphattam.

Helyemet elhagyva beléptem a nyiladék alatti apró, soros ültetésbe. A sötét, nagy 
testű bika -  nehezen kivehetően -  ott állt mereven, mintegy 80 lépésnyire. Magas fej
tartással figyelt tehenei után, azok azonban sehol sem voltak láthatók.

Megragadva a ritka kedvező alkalmat, rálőttem az oldalt tisztán álló, nagy testű bi
kára. Ahogy a helyéről elugrott, a jelzéséből is kivehettem valamit. Az igézően csoda
szép képet aztán elnyelte az erdő.

Bevártam a hajnalt, aztán a lövés helyére siettem. A találatot kevés vércsepp és egy 
emberi fog nagyságú csontszilánk jelezte.

Sajnos, a bikára nem találtunk rá, sőt a tehenekre se. A bika végigfutotta a 2 kilo
méternél hosszabb erdőt. Nyomait -  az egyes helyeken felismert jelek után -  követhet
tük egészen az erdőnk határáig. Vércseppet csak itt-ott és igen keveset találtunk. Sajnála
tos volt, ahogyan mindez történt, de még sajnálatosabb az, ami rá következett -  a nagyonis 
barátságtalan, idegen szomszédság alakjában.

Mások erdejébe nem kívántam belépni, a további utánkeresést tehát részünkről ab
ba kellett hagyni. Nem tehettem mást: megbíztam erdőőrünket, hogy a dolognak néz
zen utána, keresse fel az idegen vadászterület bérlőit. Egyúttal a ritka pecsenyéhez is 
kívánhat nekik jó étvágyat, csak az agancsot kérje el tőlük. Megfizetem, ha kell, min
den áron! A bajcsai pagonyunkból ez lett volna az első szarvastrófeám.

Sajnos, még az agancs sem került elő; állítólag odaát sem tudtak közelebbit róla. Mi 
viszont jó helyről hallottuk rebesgetni, hogy valaki a községi akácosban rátalált volna 
a sebzett, beteg bikára, és a helyszínre kihívott puskások lőtték agyon.

A valóság évek múltán sem derült ki. Előttem megfoghatatlan maradt, vajon mi 
lett a bikából. Arra a feltevésre is gondoltam, hogy könnyebb sebével talán nekivágott 
a Mura-vidéknek, és átvergődött -  újabb 4-5 kilométerrel tovább -  idegen országba, 
Jugoszláviába. Szerettem volna abban a hiszemben élni, hogy a bika valahol a lábát ért 
csondövéssel nem szenvedett akkora sérülést, hogy bizonyos kerülővel ne térhetett 
volna vissza az erdőségbe, vagy oda, ahonnan jött. A kisebb sérülést ki is heverhette, 
volt már rá példa. Bárcsak életben maradt volna! A mi pagonyunkban azonban végleg 
nyoma veszett.

Járkálásom közben éppen erre az esetre történt emlékezés ébredt fel bennem -  mint 
egyike a múlt legsajnálatosabb emlékeinek. Stílszerű volt annyiban, hogy beleillett ab
ba a hangulatba, ami engem, a fegyvertelen erdészt, a kihalt erdőn eltöltött. Akkor még 
a fegyvertelen helyzet új volt előttem, mondhatom: rossz érzés volt! Mint a fegyveré
től megfosztott katona kint a harcmezőn, minduntalan azt kerestem magamon, ami a 
legjobban hiányzott.

Mendegéltem tovább és kerestem az előbbinél kellemesebb emléket. Vajon találtam-e?
Közben elérkezem a „madaras” ligethez. Madaras annyiban, hogy a vidéken kive

szőiéiben levő madarakból ott még rátalálhatok fajtájuk szerint az utolsókra. A régi 
idők ezernyi volt tölgyóriásából alig 30-40 vén fa ad még lakást seregélynek, csóká
nak, bagolynak, akad még egy a szalakótából is, kék galambból azonban már egy sem. 
Igen ritka a kinyúló faágakon pihenő lappantyú, ritka a zöld küllő, annál számosabb
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a nagy fakopáncs és az aranymálinkó, gerléből több van, s találni búbosbankát és 
széncinegét is. Természetes faodúk hiányában a zárt helyen fészkelő madarak (és de
nevérek) száma erősen fogyóban van. Maholnap már vén fa sem marad. A közösségi 
birtokosok az elmúlt két évszázad még fennálló tanúiból évről évre találnak selejtez
ni valót.

Hogy mégis maradjon valami a régi, gazdag faunából, arról ezentúl nem a vén fák 
fognak gondoskodni. Helyettük a bokros foltok, meg a körülárkolt ültetések nyújta
nak majd fészkelési lehetőséget rigóknak, gébicseknek, sármánynak, poszátának, idő
vel pedig, ha valaki hozat, fácán is lesz újból az erdőben. Az utolsó odú bizonyosan a me
zei verebeké lesz, és -  egyes megfigyelések szerint -  talán-talán a fakuszé. Ez a kis 
madár még a tölgyeket felváltó, durva kérgű akácfák hasadékaiban, a letört ágak szi- 
lánkos hónaljában is otthonra fog találni. A fakuszról megírták, hogy lakásínségében 
egy helyen az erdészlak homlokzatára kiszegezett szarvasagancs táblája mögé rakta 
volna le a tojásait. Csuszkával már évtizedek óta nem találkozunk. A vörös vércse is 
élhagyta a ligetet. Új fészket meg, úgy látom, egyedül a szarka épít, a dolmányos var
jú már abbahagyta azt is, a fiókáit a pásztorsuhancok úgyis kirabolnák.

Van azonban egy madárfaj, amiért sokat adnék, ha csak egyet is szemrekaphatnék 
belőle. Ez a búbos cinege. Egyet állítólag megfigyeltek itt, méghozzá nyáron -  nem a 
ligetben, hanem mélyen bent, az erdő fenyves állományában. Én 50 év alatt csupán 
egy búbos cinegét láttam. Azt is másutt, nem a vidék erdeiben, ugyanott került sze
mem elé -  szintén nyáron -  egy alkalommal süvöltő is. Sem az egyik, sem a másik nem 
költéshez fogott példány volt, hanem messzire elkóborlók lehettek nyugatról, az 
Alpeseknek a Zala megyei határig lenyúló hegységeiből.

Járva-kelve „továbbkeresgélek” az ismert helyeken. Nincs ugyan „tennivalóm” az 
erdőn, nézegetni-, keresnivalóm azonban mindig akad. A „nagytag” szépen fejlődő 
kultúráinak szegélyén még fennáll a 4 darab harmadfél évszázados kocsányos tölgy. 
Mint a régi múlt emlékfáit, meghagytam és megvédtem őket. Ez ideig nem bántotta 
őket senki, s a beállott elvénhedés újabb jeleit sem látom rajtuk. Remélhetőleg meg 
fogják érni a 2000. esztendőt! De az alájuk telepített lucfenyők már hiányoznak. 
Amint elérték a karácsonyfa-magasságot, valamennyit kivagdosták. Sok a tolvajnép
ség, és közel a városi piac -  háborús időkben könnyen megy az ilyen barbár üzlet. Még 
Pánnak, az erdők félelmetes pogány istenének is ébernek kellene lennie, hogy meg
őrizze a lomboserdőkben szemet szúró, parádés fenyőfákat.

A pagonyból kifelé tartva egy másik kellemetlen leletre találok. Három évtized óta 
a bajcsai főút szélén állt a Kuzma-féle kereszt. Kuzmát, a bajcsai gazdát, az I. világhá
ború idejében ezen a helyen lőtték agyon. Úgy mondják: a kanizsai vásárról jött haza, 
zsebében sok pénzzel. Állítólag álarcot viselő, ismeretlen rablók orvul, golyóval lőt
ték le. Emlékére özvegye kőkeresztet állíttatott fel, amit kékre festettek be, ami a dél
szlávok hagyományos színe. A jelképes keresztapaságra az uradalom erdőmesterét, te
hát engem kértek fel, nyilvánvalóan azért, hogy vigyáztassak a kegyeletes tárgyra. 
Nem is történt baja az új háborúig, amikor ledöntötték és összetörték. Szegény Jézus, 
fej nélkül hever a gazban! Hangulatkeltésre nem éppen alkalmas látvány!

(Az egyik régebbi főszolgabírónk jut az eszembe, aki szolgálatba lépésem idején 
arra kért, hogy a bajcsai főút mentén vágassam ki végig az erdőt. Vajon miért? Ne
hogy megismétlődjék az a gyalázatos eset, hogy a fenyvesek sűrűjéből az utast lepuf- 
fantják. Persze nem vágattam ki egyetlen fát sem, pedig hát éppen ott engem is ér
hetett volna baj ...)
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Odahagyva a rombadőlt keresztet, nagy kerülővel kilépek az erdőből, és irányt ve
szek a város külső házai felé.

Az út kezd erősen unalmassá válni. Az erdők és fás legelők messze elmaradnak mö
göttem, maga a fátlan mező nem nyújt érdekes látnivalót. Legjobb lenne azon csak ko
csival átszaladni. A gyalogos ugyan a mezőn is élvezhetne hol fogolycsirregést (ha len
ne egyáltalán fogoly), hol hápogó vadrucákat (ha lenne, mint régen, vadvíz a réteken). 
Ha nem élne egy-két búbospacsirta a dűlőutak mentén, madarat se látnék. Elvonultak 
a gólyák és a fecskék is.

Beérkezem az utcavégre. Parasztgazdák végtelen, hosszú sorba rakott, kicsi, fe
hérre meszelt házai között visz az utam: ez Kiskanizsa. Afféle mezőváros, de terjede
lemre nagyobb az emeletesházas, kaszárnyás, gyárkéményes Nagykanizsánál. Az egy
hangú, poros utca még sokkal unalmasabb a puszta mezőnél is, a gépek utáni 
benzinszag elől ki sem lehet térni. Népet keveset látni az utcán, nagy most a munka
idő, készülődnek a szüretre is. Jobbára hancúrozó gyereket látok sokat. Tőlük távo
labbra egy öregebb férfi támaszkodik magányosan a deszkapalánkhoz. Napszámosfé
lének néz ki, elhanyagolt, törődött és igen mogorva kinézésű, ósdi búsmagyar. Ahogy 
közeledem, szúrós szemeit folyvást rajtam tartja. Annyira fixíroz, hogy magam is 
kénytelen vagyok vele szemtől szembe nézni. Nem tudnám megmondani, hogy ki
csoda, ő azonban reám ismer és meg is szólít. Még a kijáró jó napot!-ot is elharapja, 
és dacos hangon odavágja:

-  Hát a lovak hová lettek, hol a sárga hintó? (Nem bricskát mond!) Hát ide jutot
tunk? Hát csak úgy gyalogosan?

Ahogy mondta, ez részéről már kérdőre vonás volt, méghozzá jó adag gúnnyal is te
lítve. Nem is feleltem volna vissza, de sértődötten odaszól utánam:

-  Talán meg sem ismer? Erre megálltam: -  Nem bizony, nem emlékszem.
-  Pedig nagyon is jól emlékezhetne rám! Hát elfelejtette volna? Hiszen feljelentett, 

meghurcolt jól a rendőrségen!
-  Hogyan érti?
-  Hát úgy! -  kifeszíti mellét és dacos hangon mondja: -  Ott kocsikázott azon a so- 

rompós lénián -  csak tessen erre emlékezni -, én meg meglapultam a sűrű ágú fenyők 
mögött. De a vizsla szemével észrevett. Felírta a nevemet, azt becsületesen mondtam 
be, és a kocsisával az összekötözött fenyőfákat felrakatta a kocsi elejére mind, amiket 
kivágtam, mert közeledett a karácsony.

-  Ez lehet, hogy így volt!
-  Osztég (aztán) megidéztek engem a rendőrségre. Be is mentem, ott aztán rám 

diktálták, hogy ennyi meg ennyi centiméter hosszú fenyőfáért jár ennyi meg ennyi kár
térítés -  hozzá még büntetés -, ha nem fizetem, hát az áristomban le kell üljem.

Talán több mást is a fejemhez vágott volna, jobbnak véltem azonban, ha odaha
gyom a bumfordi embert, és a disputát nem folytatjuk tovább. Oda sem figyeltem rá, 
ahogyan a valamennyire beborozott ember mámorával dörmögött magában, és kiön
tötte méltó haragját a régi eseménynek feltámadt emléke felett. Még csak ennyit kap
tam el a szavaiból: -  Ügy kell! Járjon csak, mint mi, gyalogosan!

Igen, ez így volt. A botosán járó erdész ezúttal megkapta a magáét attól a haragos 
búsmagyartól! Tudott dolog, hogy a falusi ember előtt különben sem volt soha tekin
télye annak az úrnak, aki nem a fogatával, hanem „az apostolok lovaival” gyalogolt be 
a falujába. Joggal nézhetik akár vándorló legénynek, nyúlbőrszedőnek, akár 
„baráber”-nek,1 akikkel szóba állni is szükségből meg üzletből szokás. Legjobb az
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ilyen atyafival nem is találkozni, és ha már „sétálni” (nem is más az!) megy az ember 
kifelé, menjen minél messzebbre, olyan erdőkbe, ahol őt személyében nem ismerik, 
és kerülje el a közbeeső falvakat, hogy ne is lássák! Amikor csak lehetett, azt is tettem
-  teszem ma is.

(1950-1960 között)

OKTÓBER

Elérkeztünk októberhez, benne vagyunk az őszben. Gazdag évszak ez is. A színeiben 
megváltozott mező már leadta az az évi termését. Az őszelőre mutat az erdő csendjét 
meg-megütő tölgymakk koppanása, a magasból lehallszik az első téli vendég vadludak 
gágogása. A legtöbb ember lehangolttá lesz, és máris kész az elmúlásra gondolni, mert
hogy nem veszi észre, hogy a természet növényélete korántsem fejeződött be; a tar me
zők fakóbarna szántásai közül kezdenek kizöldülni a csírájában újraéledő árpa- és rozs- 
vetések csíkjai.

Ahogy a messziről kimagasló erdők irányába átszelem a hosszú rétet, lábszáramra 
rátapadnak a fénylő ökörnyál hosszan lengedező szálai, bent az erdőben meg a kife
szített pókháló láthatatlan szálaiba keveredem bele, fel a kalapomig. A természet csak 
olyan, mint régen, és meg-megújuló jeleivel adja tudtunkra: hogyan is változnak év
ről évre az idő egyes szakaszai, és a visszatérő jelek láttára minő képzetekre emléke
zünk vissza.

Időszerűnek tartottam beletekinteni a régi október hónapok feljegyzéseibe. A du
nántúli októberek apróvadról adnak számot, az utolsó retyezáti októberi bejegyzése
men azonban megakad a szemem. Az egész évről mindössze egyetlen egy bejegyzést 
találok, az is októberre esett, és Erdélyben az utolsó volt.

Az 1919-beli helyzetem a kisebbségi sorsba jutott magyaroké volt: a fegyver vise
lése, legyen az bár hivatalból kijáró, szolgálati fegyver, szigorúan tilos! Akkori hely
zetemhez nagyon is hozzáillő volt levert hangulatom, sajnos, ahhoz hasonló a mos
tani fegyvertelen állapot is, de ez még annál is rosszabb. Az akkori legalább nem 
tartott sokáig, a mostani azonban annyira kegyetlenül hosszú, hogy talán vége sem 
lesz soha! Éppen ezért akarva, nem akarva annak a régebbi állapotnak egy elragadó 
eseményére emlékszem vissza. Könnyen megy ez, nem szükséges erőltetnem, felve
tődik az maga-magától is. így van vele minden egyes ember; legelőbb is arra gondol, 
ami ugyan csak emlék, de zománcot nyert emlék a szebbek közül, amit megőrzött a 
szíve. A kellemetlen és a fájó emléket, mert azokból is nem egy akad, szívesebben 
hagyjuk békén, és nem kínozzuk velük magunkat. Miért is tennénk, amikor előttünk 
a természet vigasztaló képe tárul szét az aznapra kimért, mind kevesebb napfény 
élénkítő világánál, és ragyogásba hozza az elmúlt októberek egyik kimagasló esemé
nyét!?

Malomvízi lakóhelyemet 10 hónappal előbb, már 1918. december 3-án el kellett 
hagynom. Attól kezdve (családostól) a birtokos üressé vált, alsó kastélyában laktunk, és 
tőlünk telhetően azt őriztük. Tétlenségre kényszerítve loptuk a napokat és heteket. 
Magam is arra vártam, hová fordul majd a sorsom: sikerülni fog-e visszajutnom feldúlt 
állomáshelyemre, vagy véglegesen búcsút kell-e vennem Erdélytől, a Retyezáttól? 
Nem tőlem függött, mi lesz velem, bizonyos csak egy volt: hacsak lehet, hű maradok 
erdeimhez! Sok lenne még ott az elintéznivaló!
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M.Kir. Erdőigazgatóság! Szombathely.
, ^ QA* M .Kirr Erdőfelügyelőség I Z alaegerszeg.

®5j5. ,M U V E Z (Cörzsparancsnoksági Z alaegerszeg .
V ■’ V  » . j '•

Herceg Battjiyány S trattm ann László uradalom nagykanizsai 
e rd ő h iv a ta la  s a jn á la t t a l  je le n ti,h o g y  a folyam atba t e t t  fa k ite rm e lé s i 
munkálatek ed d ig i eredményei rendk ívü l gyengék.

,,vt , . ,. A» igénybe v e t t  munkáeekm száma már a munkálatek e le jé n  
megcsökkent o rv es i felm entések  és p á r t  in tézk e fé sek  fo ly tá n . Legna- 

*,x. •: gyobb ok azenban erdőmunkásainknak az e rő d ité e l  sim kálatckhoz való
nagyfeku ig én y b ev é te le . Van közgégpl. Palin-K arpavár mely még erdőmunká- 
la to k a t  B,em, i s  v é g z e tt .  E rő d íté s i  munkálatokhoz nem csak munkásainkat, 
hanem k i j e l ö l t  sze rfak ész le tü n k  nagyobb ré s z é t  i s  a német és magyar 
katonaság h aB zn á lía^ fé l és erdőmuniáSaiakkal te r m e l te t i  k i .  Nem csak 
az uradajm i erdőkben ily e n  gyönge az eredmény, hanem a községi és ú r

it,* b é re s  erdőkben sem fo ly ik  te rm e lé s . Bizony*6 községek megszokott erdő- 
m unkásait i s  h iáb a  v á r ju k , nem je len tkeznek  e rd ő k ite rm e lés re .m ert v a la 
mennyien e rS d ité s i  m unkálatoknál dolgoznak.
Nagykanizsa, 1945. fe b ru á r  hó 5 - in , ^  q  .

....  .4* ■ .V
v  ■« ■ ■■»> á

LE1 aSRI r ÍRA EHDÖ̂ » ^ X̂ Î f27

Nem tudják /  nem akarják kitermelni az erdőket, hiszen a front egyre közelebb ér,
s talán eljön a „felszabadulás”



ALA MEGYEI 
:LTÁR RAKTÁRA
Zalaegerszeg  
^Balatoni út —

LE VÉL E Z Ö L  A!

BüTTfírí^'-^'n?,1
lERDOffiVAÍALNAi

F e la tó

Az erdőhivatal a helyén van...



M/«áll. eráffgaKd ns>á <»í
Zalaegerscági -'&»

6796

_ Bsrfchos Oyul® urnáit, 

orúSgondnok

• líei?y}£aniz9B

Értesítem- I n '.r r. " s . i v£-•, •i.IélBBámcsökkontő 
•Bizottság, 194«.évl -uBuaítuM írt-én leolt h a t á r o z a t i ...........................
$z 5000/1946.évi M.£.Bz.reB-3elú-fe

2 .§*a/5/  hekeaöJaánek alapján 
. o«/aeahályc-js^Ji régelfcáaáő a lá  vonás m ellett 

«̂*xxx*x** í̂* í̂,íeu ŝtíá5fáxf5|5§5iíEFif®l%-
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A „felszabadulás” elhozta a „B-listát”, amit ekkor még nem gondoltak komolyan
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A Barthos család sírhelye Nagykanizsán 
(Fénykép: Szakács László)

Barthos Gyula 1947 májusában, 
végleges nyugdíjazásakor
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A malomvízi „erdészkolónia” lakói.
A képen elöl, jobb oldalon, Lilkó ifjú Barthos Gyulával, hátul jobbról Barthos Gyula áll. 

Középen Weber Pál katolikus pap, míg a többiek nem azonosítottak.
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Zerge trófeák a Retyezátból. (A kép jobb szélén lévő zergekecskéé.)

Az udvarunk 1907-ben. A képen láthatók: Barthos Gyula „Buller” kutyával, Mayerné 
házvezetőnő, Anton jágerlegény (pipával), Krisán kocsis „Csinkó”-val és egy foxikölyök.

XIII



Kolcvár fényképen

Kolcvár
-  ahogyan a művész látta 

XIV



Terítéken
az 1909. február 11-én 
elejtett kolcvári kan

Kisfiam dominója szerencsét hozott!
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Családi együttesben -  tripplé!



Október közepe táján egy román csendőrtiszt keres fel engem, és azzal bíz meg: ad
jam át a katonaság részére a hegyekben tartott szénakészletet, amiről úgy tudja, hogy 
az eddig még a helyén maradt.

A megbízást természetesen vállaltam, de azzal a feltétellel, hogy a kiszálláshoz 
fegyverrel is lásson el. A százados ezt a maga részéről is helyénvalónak találta, s rövi
den csak annyit mondott: személyére hivatkozva keressek kapcsolatot valamelyik őrs
sel, és ott majd fogok fegyvert kapni. Én azonban jobbnak véltem, ha saját fegyverem
mel megyek ki a hegyekbe. Ez viszont nem kisebb kockázattal járt; mint a kihirdetett 
statárium fejvesztéssel járó fenyegetésével. Számba vettem ezt is. Ám úgy gondoltam, 
hogy nálam, erdészemberről lévén szó, a fegyver miatt nem fog -  a megbízásból kifo
lyólag -  különösebb baj származni. A már régebben beszolgáltatott fegyverek közül 
még annakidején -  a szolgálat érdekében -  visszatartott fegyveremmel, a kis 
Schoenauerrel vállamon, egy napon kint voltam az erdőn. Fenn a havasokon! Ott még 
az is kellett, hogy legyen rajtam kívül valaki, aki elkísér. Szerencsére volt is: vadász
ember a javából, aki közelebbi összeköttetésben állt az új, megszálló urakkal, így az új 
rendszernek elkötelezettje. Erre aztán fel is mentünk a retyezáti Kuszturák, a Kőom- 
ladékok szírijeinek egyik legmagasabb pontjára, feltételezve, hogy ott senki emberfia 
nem jár, ha csak sas nem kering a magaslatokon békésen szemlélődő zergék felett. 
Társam különben úgy adta be nekem, hogy megbízása lenne jelentéssel szolgálni a 
havasokon észleltekről. Ha már mindez így volt és alkalom nyílt hozzá, látogassunk 
hát fel a hegyekbe! Aztán hozzunk le emléket is a „kampós kiskirályok” trófeáiból! Ki 
tudja, nem utoljára-e?

Célul a legmagasabb hegyéit képviselő Gálest tűztük ki, a Kuszturák egyenesen 
északra néző oldalát. Ez egyike volt a hegység legszebb tájainak és zergében is gaz
dag. Az uradalmunkkal szomszédos Gálesen akkoriban nem vadásztam, mindössze 
párszor haladtam át rajta -  lejövet a tengerszemek vadon vidékéről. Az ottani vadász
házba telepedtünk be, amit -  szerencsére -  feltöretlenül és épségben találtunk. Em
bertől származó nyomra sehol sem találtunk. Úgy tettünk, ahogy Maderspach szokta: 
egyszerűen okkupáltuk a vadászatot.

Talán soha azelőtt nem élveztem úgy a havasokat, mint 1919 októberének akkori 
napjaiban. Közel teljes esztendeje nem volt fegyver a kezemben! Ki nem tudom mon
dani, milyen gyönyörűség volt -  annyi átélt izgalom után -  viszontlátni a fenséges tá
jat, amit sokkal szebbnek láttam, mint valaha, mert valóban szebb is volt! Odáig nem 
ért fel a háború pusztítása és lármája, sőt nagyobb volt a csend, mint annak előtte. Az évez
redekre visszatekintő hegyóriások nem változtak: a kolosszus hegytömeg a nagyará- 
nyúság döbbenetes vonalaival, a harmadfél ezer méter magasból lefutó meredek fala
zatok, a kiszilánkolt bércek és bástyák, a megpihent kőomlások halmaza hol 
beárnyékolva a felhőktől, hol világossá téve, valósággal meghatottak. S mindehhez az 
óriás hegyek szellemeinek bűvös lakóhelyét jellemző, méltóságos csend az áhítatig le
nyűgözött. Kalaplevéve illenék a fenséges alkotás előtt állni és átszellemülve csodálni 
a magasságot, amely a hegyek alján messzire elhagyott „alvilágnak” szinte a mennyor
szágát jelenti. Egyedül a tájért is érdemes volt feljönnünk, ahogyan azt a lelkes, merész 
alpinista is teszi. Mi azonban zergéket is keresünk -  és látunk. Zergéből egyet, messze, 
fent az élen, zergéből hármat, amint kilépnek a törpefenyő sűrűjéből, és életet jelente
nek a sziklák hideg csarnokában. Nem is sejtik, hogy lent a földön háború folyt volna, 
az ágyúk dörgését is a messzeségből égiháború tompa dobbanásainak vélhették, ámde 
az a vihar is már olyan régen elmúlt. Most ott áll fenn, nyugodtan az őr zerge a szirt
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éles fokán, és önfeledten néz maga elé. Alább a három azzal a biztonsággal lépked a tisz
tás felé, hogy a közelben nincs veszély, legelhetnek, ahogy nekik tetszik -  a vérüket fel
forraló nászidő sem érkezett még el.

Nem találjuk sietősnek, hogy mindjárt cserkészni induljunk. Az időnkből bőven 
futja, mintha ezúttal mi magunk lennénk a havasok urai! Kár is volna vadjaink csend
életét megzavarni, hiszen későre jár az idő, majd holnap! Egytől kell csak tartanunk, 
az orvvadásztól, azaz inkább attól a személytől, aki elég merész lenne felhatolni, fel a 
Kuszturák vadonjába. Legfeljebb kalandra kész csendőr- vagy katonaféle jöhetne ide, 
de az is mit keresne itt. A kampós fejedelmet már élőbbről is jól kell ismernie annak, 
aki érte csak azért hatoljon fel, hogy zsákmányul ejthesse. Mint zsákmány nem is va
ló akárki, újonc puskásnak, mert annak a vadászata sok vesződséggel jár.

Másnap, október 16-án cserkészni indulunk el, s a vadászterületet kettőnk között 
felosztjuk. Én a Gáles nyugati oldalára kerülök, társam áthalad a keleti részre, estére 
majd a jóval mélyebben fekvő házikóban találkozunk. Egyedül fogunk járni, a minket 
kísérő lógondozó a háznál marad vissza.

A terep véges-végig nyílt, jellegzetesen alpesi táj a fatenyészet felső határa felett; 
az erezetes lejtők aljában levált kőomladék -  a széttört kövek teménytelen tömegével. 
A függőleges falazat egyik kicsorbult hasadékából a tavalyi hó kisebb foltja fehérlik ki. 
A sötét kőzeten a csepegés vonalát fénylőnek látjuk, tavat azonban nem képez, min
den cseppje a kőmező réseibe szivárog be.

Triéderemben -  hosszas keresgélés után -  mozgó pontot fedezek fel, túl magasan, 
a Kuszturák éle alatt, annyira messze tőlem, hogy csak éppen annyit látok róla, hogy 
zerge. A felülről levetített és mélyre lenyúló árnyékban alig találtam rá. Kampóját ki 
sem tudom venni, éppen készül átváltani, túl a déli oldalra, a napsütésre. Nem hin
ném, hogy jelenlétem miatt indult volna el a bérc kakasüléses magaslatáról, hiszen 
magam is csupán kis pont lehetek -  lent a mélyben. A zerge, amilyen lassan csak le
het, felérkezik az élre, ott hosszasan elálldogál, egyszerre aztán nincs belőle semmi. 
Túlhaladt az élen, a túlsó oldalra, a tengerszemek felé.

A Gáles terepéről hallottam már annyit, hogy ott a cserkészet nehezen megy. A múlt
ban is többnyire hajtással éltek. Az a baj, hogy ott alig találni kellő számban valamire 
való fedezéket. (Évtizedekkel később történt: egy francia vendégvadász a párkányról 
félrelépve halálra zúzta magát a Gálesen.)

Kénytelen vagyok az alsóbb övezetben maradni, ott a törpecserjék egyes csoportjai 
valamennyire fedezéket fognak adni. A csupasz helyek helyett a gyepes részeket járom.

Egyszerre felhangzik a szél sivításából is kiismerhető, hosszú fütyölés, ahogyan 
Maderspach szokta mondani: a zergének a Westinghouse-fékhez hasonló sípolása. 
A törpefenyők közül kilép egy zerge és a tisztáson megáll. Baknak bak, lehet 150-170 
lépésnyire, szépen áll és kitart.

Lövésemet hátsó lábán, a comb táján kapja meg. Az űrgolyó roncsolása azonban 
annyira erős, hogy a sebzett zergét könnyen beérem és újabb lövéssel leteríthetem. Jó 
24 cm-es kampójú bak. Hosszasan elgyönyörködöm a szép zsákmányban, vele ki va
gyok teljesen elégítve, nem is kívánok megválni tőle. Meg sem lékelem. Miért siessek? 
Elég hideg az idő itt fenn, jóval a 2000 m felett. Órák hosszán távcsövezem a tájat, kö
zel és távol. A Gálesről betekinthető a fél megyére kiterjedő hullámos térség. Társam 
felől lövést várnék, nem vagyok azonban biztos benne, hogy azt hallottam volna. Még 
napnyugta előtt újabb körútra szánom rá magam, és -  visszahagyva zergémet a megje
lölt helyen -  az alsóbb cserjéseket keresem fel. Találkozom 5 zergével. Megriadva sza
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ladnak ki a görgetegre. Az egyikre elsietve lövök és elhibázom. Erre oldalt törnek, a sű
rűbb cserjések felé, és végleg el is tűnnek.

Estére levonulok a vadászházhoz. Társam is hoz magával egy zergekecskét.
Másnap a Pietrele bérceit keresem fel. A terep valamivel alkalmasabb a cserkészet

re, több az elrendeződő hajlat, több a cserjésből felágaskodó bérc, viszont a szél is 
mindegyre változik. Egy kisebb zergefalka végül kimozdul a helyéről és nyugtalanul 
széled szét. Haladnak felfelé az omladék lépcsőzetén, és hamarosan a nagyobb kőtöm
bök mögött tűnnek el. Valahol meg kellett állapodniuk, mivel feljebb nem látom őket. 
Hagyom a falkát megnyugodni, aztán folytatom a cserkészetet, és szemlélődöm a zer- 
gék után. Elrejtőzve vannak, miért is sokáig ki-kitartok egy-egy ponton. Végre az egyik 
zerge kilép a tisztásra, és ő is szemlélődik. Becslés alá veszem a távolságot, azt 200 lé
pés alattinak találom. Közelebb nem ajánlatos menni, időm azonban bőven van. A zer- 
gét öregebb kecskének nézem, kampójának egyik szára pedig törött. Ez érdekes! Rit
kaság az ilyen! Nem is lőttem a Retyezáton egynél több sérült kampójú zergét.

Elkészülök a lövésre. Távcső ugyan hiányzik a fegyveremről, de úgy gondolom: a nél
kül is „benne vagyok” a jó lövésben. Meg van hozzá a bizodalmam, és ez maga is fon
tos! Célozgatom a figyelő zergét, végül is rászánom magam a lövésre. A lövedék a váll- 
laptól hátrább tolódik és a zerge combjába vág be. A zerge erősen lerogyó jelzéssel jól 
elárulja a találatot, és amit zergénél még egyszer sem tapasztaltam, erősen felsíró han
gon bőgni kezd, és bicegve vonszolja el magát egy kőtömbhöz, ahol kínos mozdulatok
kal lerogy a kőtömb mellé. Mire elhelyezkedik, mély hangú bőgése egyszerre megszű
nik. Az erősebb csonttöréssel járó éles csontszilánk húsba hatolása eredményezhette 
a kínzó fájdalmat és válthatta ki a szokatlan hangot.

Közeledtemre a zerge a sebágyából fel sem kel. Egy újabb lövéssel megszabadítom 
a kínjaitól. Középmagas kampójának jobb oldali szárát felemagasan találom letörve. 
A kiterített vadat a siker felett érzett megnyugvással és örömmel eltelve szemlélem.

A síró hangon elgondolkoztam. Hasonló hangot őzektől is mindössze egyszer hal
lottam. Érdekes, hogy az is suta volt. Szarvastehéntől egy alkalommal sem hallottam, 
dámvadnál is csupán egy tehénnél, amikor a fekvő, sebzett vadat a véreb marcangolni 
kezdte. Vaddisznóimnál az az egy süldő visított fel, amelyiknek kiszakított bele a vágás 
fatörmelékén akadt fenn. A vad általában hangtalanul szokta a sebzéssel járó fájdalmat 
elviselni, és ahogyan tapasztaltam, haláláig néma marad.

Amilyen rendkívüli körülmények között folyt le az utolsó cserkészetem zergére, 
annyira újak voltak előttem a zerge elejtésének vonásai is. Kivételes volt mind a kettő; 
mind a sebzett zergétől származó bőgés, mind a törésből származó csonkaság a kampón. 
A magam részéről pedig az átélt örömök után kivételes fájdalmat éreztem arra a feltevés
re, hogy talán a gálesi Pietrele sziklahavasairól lehozott zerge lesz az utolsó itteni vadam.

Úgy is volt.
Mindmáig megőrzött, csonkult trófeája mintha a Retyezát utolsó zergéjének letört 

nemesi címerét jelképezné.
( 1963)
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NOVEMBER

November -  komoly hónap a vadászember számára: van mire vadásznia! Legkiemelke
dőbb napja 3-a, aznap pártfogónk, Hubertusz tiszteletére vadászni illik, vadászni du
kál. Hubertuszról nyertük bérmanevünket a családban mind a hárman.

Ifjúkoromban, megvallom, nem sokat tudtam a november 3-i ünnepségről. A diák
ember a saját név- és születésnapjain kívül nem is igen ünnepelhet a kedve és választá
sa szerint. Már erdőtiszt voltam, amikor Hubertusz névünnepe előttem is nevezetessé 
vált, és egyúttal módját találtam azt gyakorlatilag is kiemelni a köznapok sorából, és 
fegyveresen is megünnepelni.

Közeledik Hubertusz napja, de immár 14. esztendeje, hogy nincs róla mit írnom. 
Nekünk, veterán erdészeknek, nincs fegyverünk, nem is vadászhatunk! Csak gondo
latban emlékszem meg a múltnak Hubertusz napjáról, és frissítőnek előveszem a lőj- 
egyzékeimet. Ezek hiteles feljegyzések. Hevenyészve átlapozva őket, kevés kivétellel, 
majd’ minden november 3-ról találok vadászati eredményről beszámoló feljegyzése
ket. Amúgy futtában számolom az adatokat össze, így kijön nagyjából közel 150 darab 
aznapon elejtett vad és madár. Sorjában venném elő az adatokat, ellenben még azt 
nem döntöttem el: vajon elölről kezdjem-e, vagy hátulról, visszafelé vegyem-e azokat? 
Kezdhetném hátulról is, az „üres” évek sorozatán végig, félő azonban, hogy a jelenle
gi, fegyvertelen állapot lehangoltsága átterjedne a korábbi évtizedek felvidító epizód
jára is. Helyesebbnek vélem tehát a beszámolót elölről kezdeni.

1904. november 3. Hivatalos szolgálatban járom az iharosberényi Alsóerdőt, mi
közben, szokásom szerint, kiterjesztem figyelmemet a madárfaunára is. A varacskos 
kérgű, vén tölgyfák egyikének Loranthus-csokros sudarán léprigó pirreg. (Húros rigó 
az itteni neve.) A léprigó gimnazista éveimben egyike volt a legnagyobb értékűnek te
kintett madárnak, és kedvteléssel űztem fáról fára őket -  flóberttel a kezemben. Be
cserkészem a pettyes mellű, virgonc rigót és le is lövöm. Zsákmánynak ugyan szerény, 
de beillő, kedves zsákmány, érdemes lesz vizsgálat alá vennem. A Madártani Intézet 
rovartudósa a léprigóban talált (a növényi részek mellett) Pterostichus apreus (1), Serica 
holoserices (1), Phytonomus punictatus (1) elfogyasztott rovartáplálékot.

Akkoriban -  mint kezdő ornitológus -  nekibuzdulva foglalkoztam madarainknak 
nemcsak fenológiai és biológiai, hanem egyúttal táplálkozási viszonyaival is. Hosszadal
mas lenne felsorolnom a madarakban talált ingluviale leleteket, itt csupán egy kivételes
re terjeszkedem ki. Az 1904. november 8-án elejtett macskabagolyban talált lelet annyi
ban volt szenzációs, mert frissen lenyelt szőrős hernyókat mutatott ki. Amire nem is 
számítottam, többek között találtam hernyót szajkóban és egerésző ölyvben, hóboga
rakat (Cantharis) találtam több fenyőrigóban, egyikben-másikban hernyómaradványo
kat is. Ezek a biológiai növényvédelem terén tanulságos adatoknak bizonyultak.

1907. november 3. Ezúttal is szolgálati úton vagyok, már lent Erdélyben. Hazame
net a hegyalji mezőségen dolmányos varjak társaságában egy feltűnően nagy -  vetési 
varjú színezetű -  madarat kapok szemre. Ráismerek -  a hollóra. Valamivel el van erő
sen foglalva, és jobban kitart a helyén, mint a kocsikázások alkalmával gyakrabban 
megpuskázott, bizalmatlan varjak. Lőjegyzékemből kiolvasom: 132 lépésről sikerült 
golyóval elejtenem. Első hollóm volt -  és egyedülinek is maradt. Később a havasi 
döglesek alkalmával többször találkoztam ezzel az érdekes madárral, lőni azonban 
nem lőttem. A hollós címerű Hunyadiak madarát Hubertusz napjának köszönhettem
-  Hunyad vármegyében!
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1910. november 3. A Szárkő-hegységi Várful-Pietrii magaslatán kivételes szeren
csében részesülök. Az aznap elejtett zergebak 27 cm-es kampóival egyike volt legki
válóbb zergéimnek. Igazi Hubertusz-napi kampótrófeával!

Ezúttal az akkor még birtokunkba nem került Tomasa-hegytömböt bérlő vadásztár
saság vendége voltam. A vadászatra hivatalos volt a Tomasa völgyében lévő lakóházá
ban tartózkodó Danford is. A 70 éves angol úr nem vehetett azon részt, mert még nem 
heverte ki a lavinaszerű lecsúszásból származó sérüléseinek a fájdalmait, miért is ott
honában maradt. Kint üldögélt a kis házikó verandáján, és rá-rálesett a magaslatról le
érkező, irigyelt vadászokra. Én voltam az első, aki a háza előtt elhaladtam a tanyámul 
szolgáló Gurazlati irányába. Azonnal lekiáltott hozzám, és feltessékelt maga mellé a ve
randára. Első dolga volt, hogy megtapogassa a hátizsákomat, és rátapintson a benne lé
vő zergekampóra, amit már előre jelzett a kalapomhoz tűzött fenyőtöret, és még előbb 
arcom derűs mosolygása. A homlokcsonttal lefűrészelt kampót kihelyeztük az asztalra 
és elkezdtünk gyönyörködni benne. Az egyik vadászüdv követte a másikat, a trófea a ked
ves öregúrnak nagyon tetszett. Azon melegével teát főzetett, az erős tea mellé kenye
ret piríttatott, vajat, dzsemet tálaltatott fel, meglepetésül pedig friss, meleg pörcös po
gácsa került az asztalunkra. Ahogyan november 3-ához illett, Hubertusz patrónusunk 
névünnepét megünnepeltük.

1912-től kezdve már rendszeresen vadászattal ünnepeltem meg november 3-át. 
Hivatalos dolgaimat úgy osztottam be, hogy Hubertusz napjával szabadon rendel
kezhessen!. Nem kívántam, hogy valamiféle beidézés, tárgyalás, vagy egyéb ünnep
rontás érje a kivételes jelentőségű ünnepnapot.

1912. november 3. Ilyen eltökéltséggel rendezek a magam számára egy próbatere
lést vaddisznóra a községtől bérelt, alsó bükkös erdőben. Társam nem akadt, a disznó 
hajkurászását még a jágerek is unják, így puskásként egyedül állok fel a Komuneaska- 
dűlő egyik oldalgerincén. Három alkalmi hajtó vár kint az erdőn. Hó még nincs, de az 
őszi esőzésektől áztatott avaron a vadőreim már az előző napon friss nyomokat észlel
tek. Az’egyik oldalon messzire belátok a szálerdőbe, a másikon pedig mogyorócserjék
től ellepett hegyi kaszálók nyíltabb tisztásait tarthatom éber figyelemmel.

Lassan leperegnek a nap esemény nélküli, csendes órái. Kezd már alkonyodni. 
Semmi kilátásom arra, hogy az elhomályosodó erdőben madáron, szajkón kívül más 
vadat is lássak. Belenyugszom szépen abba, hogy most csendes ünneppel szolgált 
Hubertusz napja. Ünnep az maga is, ha a napot nyugodtan, az erdőn töltjük.

A terelés végén kiáltásokat hallok. O tt tör ki egy vaddisznó a sziklafalak aljából, 
ahol legkevésbé vártam. Sietve kocog a sötét Burzu fenyvesei felé, messze, mélyen, a 
mogyorósok alján. Alakja fiatal kanra mutat. Rohanásában kikerül a kaszálók lejtői
re. Minden rendben volna, a távolság azonban igazán túl nagy, több száz lépés. Nincs 
sok időm a habozásra. A gömbölyded feketeségre az önbizalom maximumával lövök 
rá. Az eredmény csodálnivaló! A mázsás testsúlyú vadkan elvágódik, és a meredek lej
tőn rugdalózva lehempereg. Ha nem láttam volna, el sem hinném. Pedig valóság 
volt! Már el is feküdt, meg sem mozdul. Örömöm nagyobb, aminőt egy gyenge szív 
elbír. A szívem azonban erős, és megfogattatja velem, hogy ezentúl még nagyobb 
tisztelettel és bizalommal forduljak patrónusomhoz, aki a hozzá fordulókat szeretet
tel vezeti tovább a vadászélet küzdelmes útjain.

A rákövetkező, 1913. év Hubertusz-napján még gondosabban készülök elő a ju
bileumi vadászatra. Megint csak vaddisznóra gondolok, arra általános engedélyem 
van. A kérdés megoldása azonban nehéz. A Kárpátokban a vaddisznóval hó nélkül
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nem boldogulhatok. Kevés is van belőlük. Róluk jelentést megelőzően csupán 
Mestaken hegyeiből kapok. Ott az 1000 m-ig felhúzódó kocsánytalan tölgyek alatt 
szórványos termésből származó makkréteg fekszik. Erre jár el néhány disznó. Az er
dőséget a legkisebb háborgatás nélkül, békében hagyjuk, és bevárjuk a november 3-át.

Három ráérős emberemmel meghajtatom a meredek hegyoldalt, és megtörténik 
végre a várt nagy eset. Reám jön az első medve, a medvék „ivadéka”.* Annyira kicsi, 
hogy meg sem lőném. Távozása után érkezik fel hozzám a várva-várt disznókonda, 
a 6-ból 3 ott marad a terítéken. Ritka élmény a Retyezáton! Szebb és eredményesebb 
vadászatot sose kívánnék Hubertusz napjára!

1914, 1915, 1916, 1917 a világháború esztendei, nem érünk rá ünnepelni.
1918. november 3-a az ötödfél éves, nagy háborúnak éppen a végére, mégpedig a 

legkritikusabb idejére esik. Forrongással, átalakulásokkal új világ van vajúdóban. Egy 
ember áll még mellettem, aki az ő munkakörében még rendelkezést vár tőlem. O Jursics 
Péter, az orosz hadifogoly, aki nálunk kocsis és mindenes, családomhoz is a ragaszko
dás mintaképe. Nekem Hubertusz napja van, neki vasárnap. A hagyományos hétvégi 
nap, amikor kikefélkedni és kiborotválkozni is szokás. Kettesben tervezésbe fogunk, 
hogy közösen ünnepet üljünk. Hagyjuk oda a duhajkodástól zajos falut, és nézzünk ki 
valahová a közeli hegyekbe! A hosszas istállózás után futásra várnak a lovaink is. Túl 
messzire nem mehetünk, mert a nap rövid. Legjobb lesz a Kolcvár völgyébe benéz
nünk, ahol annyira régen jártunk. És dél felé elindulunk két nyerges lóval, fel a csendes 
völgyben, amúgy találomra felérkezünk az Izvorul-völgykatlan első gerincéig. Ott egy 
időre elválunk egymástól.

Péter lent, a völgyben marad a lovakkal. Elmélázik messzi hazáján, és beleszövi 
ábrándjaiba a most már feltétlenül közelgő hazatérésének boldogító érzéseit. Szelíd 
természetével kertészkedni fog tovább otthonában, ahol az asszony várja. Pétert a helyi 
zűrzavaros mozzanatok látszólag a legkevésbé érdeklik, nem izgul, se nem nyugtalan. 
Türelmes természetű ember, aki eddig is akárhányszor átsétálhatott volna a közeli 
határon a napkelte irányába, évek óta elhagyott hazája felé. Amíg én körutamat vég
zem, a legelő lovak mellett Péter jól el fogja az idejét tölteni -  szaporán sodorgatva 
cigarettáit.

A november első napjait jellemző ólomszürke bágyadtság üli meg a tájat. A festő jó
formán egy színű festékkel vethetné vásznára az egész hegység betekinthető látképét. 
Legfeljebb a völgy legvégén kiemelkedő Kuszturák cikcakkos vonalán húzhatna egy fe
hér sávot, a legelső hólepellel bajlódik ott a nap, de elolvasztásához nincs már elegen
dő ereje. Az áttetsző hómező előtt páratelt ködréteg terjeng, és szürkére ecseteli a hát
teret, amely aztán átmenet nélkül olvad be a felhők tömegébe. Nem kevésbé borongós 
a hangulatom is. Akkor nem gondoltam erre, csak most, utólag jövök rá, hogy utolszor 
jártam a vadregényes kolcvári völgyben.

Felhaladok a gerincen, és jobbra-balra a völgyek vágásait tekintem át.. Amit végzek, 
az szemlélődés. Éegyverrel a vállamon a szokásos hangulatcserkelés -  szelíd ábrándo
zás az erdők szépséges tájai felett, és vasárnapi hangulat a szívben. Nem mozdul az ég
világon semmi. így szokott ez ilyenkor lenni a Kárpátok kihalt, nagy erdeiben. Az iga
zi víg világra ott találnék most rá -  fent a havasokon!

Oda, a Kőomlások felé csak képzeletem száll fel, ahol a „kampós kiskirályok” élik 
most nászidejüket.

* Lásd erről a „M ed v e  után!” fejezetet.
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Ahol a gerinc kettéválik, úgy döntök, hogy az egyik szárnyán felcserkészem, a mási
kon meg vissza fogok térni a völgybe. A közbeeső völgykatlanokat mind üresnek találom, 
nem reppen császármadár, a szétterülő vágásokban vad sem mozdul el helyéről. Készü
lődöm hazamenni, 3 óra van, egyhamar nyakamon lesz a sötétség. Péter alattam 300 lé
pésnyire, a réten már előállt a lovakkal. Abbahagyták a legelést, nincs íze a dércsípte fű
nek. Fázósan álldogálnak egymással szemben és unalmukban szundikálásba merülnek.

Még egy tekintetet vetek a vágásokba. A nyírfáktól övezett tuskók között egy szeg
letes alakú, szürke folt tűnik elő. Jövet is, meg az imént is megvizsgáltam ezt a részt, 
a gyanús folt azonban nem volt látható.

Elő a nagyítóval!
Az üvegben egy nyalka őz szabályos alakjának vonalai világosodnak meg. Oldalt áll, 

mereven, akár a szobor. A térdig érő gazból az imént emelkedhetett fel, talán élelem 
után indult el, mert itt az este.

Bár bak formáját mutatja, és egyedül van, de először sutának nézem. Agancsra nem 
találok, mivel agancsa ilyenkor már nem is lehet. Nézem, nézegetem tovább, gyönyör
ködöm a kecses vadban. Ilyenkor az őz szokatlan látvány volt a hegyeinkben. A szőr
váltás idején legritkábban került szemünk elé, színezete közel olyan, mint a környeze
téé, tehát őzet észrevenni nem megy könnyen. Mivel sutának tartom, békén hagyom. 
Nem szokásunk területünkön sutát lőni, hacsak nem régebbről ismert, meddő suta. 
Pecsenyére sincs szükség, különben is eleget vágnak le őzeinkből a rettenetes ordasok, 
újabban meg a hazatért katonapuskások kaptak rájuk.

A mozduladan őzet még mindig a távcsőben tartom. Fülei között rövid agancscson
kot fedezek fel, gyanús jeleket! Az új agancsok növése még nem indult meg, a le nem hul
latott agancsnak a szárai viszont nem lehetnek ennyire satnyák, mi több, elütnek a csap
tól és a nyárstól is. Hogy baknak bak, ezt végre egy fordulatánál elárulja, hiszen kifehérlő 
tükréről hiányzik a jellegzetes kötény! Előttem teljes egészében új a kép, amit látok.

Most már a legjobban az ünnepnapi trófea kérdése kezd érdekelni. Ez maradna vég
tére is az egyedüli emlékem erről a nevezetes napról. Továbbra is a kis agancsocskák 
ritkát kutatom. A megfigyelésük körülményes, mivel az őz a fejét oldalt tartja, és bár
mennyire parányi, de annál érdekesebb fejdíszét eltakarják a fülei. Őzem merev tartá
sából engedni kezd, és szembefordulva figyel felém. Arra kíváncsi: eltávozom-e?

Az állásnak ebben a helyzetében a homlokát jobban szemügyre vehetem, és rájövök 
arra, hogy agancsának mind a két szára kereszt formájú, csökevényagancsra mutat. A bak 
tehát semmi esetre sem nyársas, valami más, rendellenes képződménynek nézem, amit 
„kümmerer”-nek szokás nevezni. Ez érdekes felfedezést jelent számomra, miért is kész 
vagyok rászánni magam a lövésre. Rászánom magam annál is inkább, nehogy a sűrűn 
látogatott ösvény közelében a látványos vadat az új fegyveresek lepuskázzák, legyen az 
bak, vagy suta.

A távolság köztünk légvonalban kitesz 120 lépést. Az őzet nagyon higgadtan és ko
molyan veszem célba. Elhibáznom nem szabad, mert úgy áll előttem, akár egy céltábla.

A lövés sikerül: az őz megrogyva kis kört fut be, és hamarosan elvágódik. Többé 
meg sem mozdul. Nem volt hiba a kis Schoenauerben, hozzá kifogástalanok a 2-es jel
zésű lőporral töltött űrgolyók, úgy lőnek, mint a parancsolat.

Sietek a terítékhez. Kellemes meglepetés ér a helyes kis „kümmerer” trófeácska lát
tára, majdhogynem kedvem támad megcsókolni a gazdagon gyöngyözött, kereszt ala
kú, kisujj nagyságú, csökevényagancsocskát. Mint unikum, első a Retyezátról! Dél-Za- 
lában 3-at ejtettem el, de egyik sem volt olyan szép formájú, mint az a „izvorului
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kümmerer”. Jobban örültem neki, mint egy szabályos 6-os őzagancsnak.2 Régebben 
a jágerek különös becsben tartották és fityegőként óraláncukat szokták vele feldíszíteni.

Ezek után mondja még csak valaki, hogy nem voltam-e Hubertusznak legtöbbször 
a kegyeltje!?

Péter, a derék muszka, nagy örömmel siet elém, hogy az őzbak leszállításában se- 
gítkezzék. Neki is tetszik a nagy testen a kicsi vakarcs, azt legszívesebben a kertészké
se nyelére szerelné fel -  díszül a késre, és emlékül a nagy háborúból.

A faluba hazaérkezve, a korábbinál rosszabb hírek fogadnak. Az egész falu lázban 
ég és forrong. Az 1918. évi óriási szilva termésből főzött cujka-pálinkából bőségesen 
futja: ünnepük a háború végét, és halotti tort ülnek az elszenvedett veszteségek felett 
is. Egy embert az éjjel az alsó utcai, elszórt házak között, Mannlicher-golyóval ke
resztüllőve találtak. A korcsma felől éktelen zsivaj kél, a lerészegített asszonyokat az 
asztalon táncoltatják. A férfiak vállán fegyver, tüszőikben kézigránát, az előhegyek
ből levonult cigányok fejszéjükkel hadonásznak, amíg lakásunkhoz érünk, vége- 
hosszat bitangoló jószág állja utunkat. Halvány arcú feleségem -  az 5 és 7 éves fiúk 
mellett -  baljós sejtelemmel közli velem: legjobb lesz, ha ezentúl egy lépéssel sem tá
volodom el a betöréssel fenyegetett lakóháztól. Péter kíván az első lenni, hogy meg
nyugtassa a feleségemet. Beígéri, hogy a háznál velünk marad, és a faluból híreket 
fog hozni napról napra, ha kell óráról órára, mivel érti a nép nyelvét, és vele, az árva 
hadifogollyal, igazán nem lesz senkinek sem fennakadása. Pétert is nyomasztja az éj
jel-nappal felhangzó zsibongás, mindamellett az arca derűs: számára felkelőben van 
a szabadság napja.

így pergett le Malomvízen az utolsó Hubertusz-nap. Rá pontosan egy hónapra, decem
ber 3-án bekövetkezett az, ami nem volt elkerülhető. Odahagyva mindent, amim volt, és 
mind a négyen egy-egy szál öltözetben, rajtam a hátizsákkal, emellett is külön, kivételes 
szerencsével, elhagytuk Malomvizet, hogy se fiaim szülőhelyét, se erdeimet mindmáig 
(1961-ig) ne lássam, még csak fel se kereshessem. Es mindez csak azért volt így, mert volt 
valaki, akinek már régóta az útjában álltam. Túl merészen feltörekvő terveit csakis eltávo
zásom árán érhette el, ahogyan az országcserére kiterjedő fordulatok után tényleg el is érte.

1919. november 3. Nagy változás áll be az életemben, e helyen nincs róla mit ír
nom. Közben átvetődtünk a Dunántúlra, szülőföldem lankás tájaira. Új világ tárul ki 
előttem, ami ismerős, de bele kell újból szoknom.

Az 1920. év Hubertusz napját az erdőn illenék eltöltenem, körülményeim azonban 
nem engedik meg. Erdő helyett az ünneplésre más keretet kell keresnem. Találok is, 
nem is közönségeset. Legkevésbé számítottam olyan kivételes mulatságra, aminőt no
vember 3-a tartogatott számomra.

Előzőleg bőséges esőket kaptunk, és a Kanizsa-patak árterén kisebb-nagyobb tavak 
és tocsogók keletkeztek. A Kis-Balaton felől vadkacsák gyülekeztek össze a lápi síkvi
zeken, velük azonban bajos lett volna „beszélni”, ha pontosan november 3-ára a korán 
jött, éjjeli fagy a kiöntéseket nem vonta volna be vékony jégpáncéllal.

A helyzet csábító, a csatornákra számítani lehet. A vadréce szívesen keresi fel ilyen
kor a fagytól mentes vízfolyásokat, elsősorban a melegvizűeket. Van ilyen csatornánk, 
a Dencsár-árok. Ez vezeti le a Murába a gyárakból kifolyó, olajos szennyvizeket. Part
jai helyenként magasak, így az úszkáló vadrucákat nem nehéz feladat belopni. Ezt elő
segíti a mederben felburjánzott növényzet, és sokat érnek a nádas foltok is. Külön 
előnyt jelent a délutánra leszállott erős köd is; a récék közeire bevárnak. A fegyver 
hangja pedig a ködben nem oly erős, és a felriasztott vadréce sem száll ki a világból.
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A legtöbbje egy kilométeren belül újból beletelepszik a csatornába.
A délutánt récézéssel töltöm. (Erdélyben nem volt semminemű vízivadászatban ré

szem.) Szokadanul gazdag zsákmánnyal térek haza. Az ünnepnapi aggatón 9 tőkés réce, 
közöttük 7 fényes tükrű gácsér, van továbbá 2 sebes reptű csörgő réce és 1 guvat. A ne
héz hegyi vadászatok után ezúttal a kisvadas síkvidék nyújtotta örömöket élveztem.

Hacsak lehetett, november 3-át az erdőn ünnepeltük meg. Barátaim is elvárták tő
lem, hogy a hagyományos, kis (15-20 hajtóval) „házi vadászatot” évről évre megren
dezzem. A vadászat színhelye a zsigárdi erdőtesthez tartozó Gulyajárás volt. Mezei te
rületek között szabályos, tégla alakú, 275 holdas erdő, amelynek nyiladéka nem volt 
több 4-nél, a közepén pedig út vezetett végig. Az évenként Hubertusz napján tartott, 
egyszeri levadászáshoz -  kevés hajtóval és kis számú puskással -  a tagok aránylag túl 
nagyok voltak; a legkisebb 37, a legnagyobb 62, a többi tag átlagosan 40 hold kiterje
déssel. A hagyományos vadásztársaság mindössze 6 tagból szokott állni, és, eléggé nagy 
távközökkel, csupán a frontot álltuk el. A hajtok vonalából oldalt és hátra kitörő vad 
mindig megmaradt a következő évre. A legmérsékeltebben gyakorolt vadászat ellené
re a pagony vadállománya szaporodást nem mutatott, hanem évről évre, kevés eltérés
sel, a természetes teherbírás határán maradt. A nyúl nem kedvelte a Gulyajárást, és in
kább a zsigárdi részekbe telepedett át, a kevés fácán szintén elszéledt a szomszédoknál, 
az őz is mindössze 10 körüli létszámban lakta a pagonyt, holott teljes kímélet alatt állt. 
A pagonyból természetszerűleg nem hiányozhatott a róka sem, irtása ellenére is lakta 
1-től 3-ig. A helyenként hol túl mocsaras és zsombékos, hol Sedum-Fumana associációs 
homokdombjain ritkábban szállt meg az erdei szalonka. Gulyajárást általában a gyen
gébb minőségű területeink egyikének ismertük. A helyzeten nem javított a vadászat 
egyszer-másszor történő kihagyása sem.

A magam terítéke, holott társaiméhoz képest az eredményesebbek közé tartoztam, 
kevés változást szokott felmutatni. Ezt igazolták a következő adatok. (Különös szeren
csém a rókákkal volt.)

Terítékre került:

1921-ben róka 2, nyúl 2,
1922-ben november 3-át elmosta az eső,
1923-ban róka 1, nyúl 2, erdei szalonka 1,
1924-ben selejt suta 1,
1925-ben nyúl 2, fácánkakas 1, erdei szalonka 1,
1926-ban erdei szalonka 3,
1927-ben róka 1, nyúl 7, fácánkakas 2, erdei szalonka 1,
1928-ban róka i, nyúl 5, fácánkakas 2, erdei szalonka 2,

1929-ben nyúl 2,
1930-ban róka 3, nyúl 1, fácánkakas 1, fogoly 3,
1931-ben róka 2, nyúl 4, fácánkakas 1, erdei szalonka 1,
1932-ben nyúl 3, fácánkakas 2, fogoly 2, héja 1.
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A következő, 1933. évben körülményeim nem engedik meg, hogy a szokásos vadá
szatot november 3-án tartsam meg. Helyette október 31-én vadásszuk le a Gulyajárást, 
terítékem: nyúl 7, fácánkakas 8, vadgerle 1 (előfordulásának szokatlanul kései időpont
ja). Hiányzik azonban a róka, nemkülönben az erdei szalonka is. Ezután a rókák kies
nek a sorozatból; egyszerűen hiányoznak Gulyajárásból, így aztán a következő évek 
Hubertusz napjai rókamentesek.

Számomra jut:

1934-ben nyúl 6, fácánkakas 1,
1935-ben nyúl 5, fácánkakas 2, erdei szalonka 1,
1936-ban nyúl 1, fácánkakas 2,
1937-ben a gulyajárási pagony kíméleti terület,
1938-ban is gyenge az állomány.

1939. november 3-án ismét baj van a gulyajárási vadászattal, és nem tarthatjuk meg, 
mégis szép mulatságban van részem. Kutyámmal felkeresem az egyik ártéri tengeritáb
la mellközépig felérő, gazos részeit, és leemelek 4 rubinfényű fácánkakast, és melléjük
2 barnapatkós foglyot; ezek is öreg kakasok.

Attól kezdve romlani kezdenek a Hubertusz napok hagyományos kilátásai.
1940-ben aznapra szobarab vagyok. Egy nagyhatalom, az orvos szól bele a tervez- 

getésbe. Az eset kivételes, de meg kell hajolnom előtte. Az ünnepet a szoba börtöné
ben ülöm meg.

1941. november 3-a újból a Gulyajárásban talál, de csak egyedül. Nincs hajtóvadá
szat. Egymagam bokrászom és szalonkát keresek. Sokáig tart, mire azt az egyet, a 
Hubertusz-napit az égeresből felverem. Sikerül is szerencsésen lekapnom. Erre elége
detten megyek tovább dolgaim után.

A következő évek Hubertusz-napjairól már nincs mit írnom. A háborús évek utol
só Hubertusz-napján sűrű eső pacskolja ablakaim előtt a tar lombfák utolsó leveleit, és 
azt az erejével hivalkodó szél széthordja a sárba. Szívemben levert hangulattal járok le- 
fel a szobában és emlékezem. Tekintetem Hubertusz lovas alakjának festményére esik. 
A képen kétfilléres nagyságú, kerek lyuk tátong. A beszállásolt katonák valamelyike 
pontosan szíven lőtte a nyílvesszőjét tartó, bozontos hajú lovagot, s egyúttal lapockán 
lőtte a büszke, fehér mént is, amelyen ül. Az egyik golyó tenyérnyi darabot vágott ki 
a berámázott kép üvegéből, a másik az üveget simán átütötte. A durva katona a lovas 
vadászt nyilván harcos katonának nézte. Szent Hubertusz két kutyáját és a homályos 
erdő távlatában megjelenő szarvast már nem tartotta érdemesnek leteríteni...

1961. nov. 3. Hubertusz-nap! A 17. év előtti ünnepnap volt az utolsó, a megünnepelt 
nap -  emléke a múltba vész. De a szívemben él! A szívem számára ünnepet jelentett 
a többi november 3-a is, és évenként az is lesz, ami még következni fog. Családias ünnep 
számunkra: kettőnk gondolata felszáll elhunyt Hubertusz fiamhoz, mi ketten, a fiammal 
még poharat koccintunk az ünnep tiszteletére. Én fegyvertelen maradtam, de puskám 
van. Puska a neve, bár levegőre van töltve. Próbáljunk meg vele is valami olyat, amit ün
nepeken szokás: tisztelgő lövést adni le -  célba, avagy egy verébre! Legyen „verébminta” 
a vadász régi múltjából, legyen minta a mostani, fegyvertelen helyzetre -  hozzáillő és jel
legzetes is!

(1962. IX.)
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DECEMBER

A decemberi vadászatokon nemegyszer ért kellemes meglepetés -  a nyulak sokasá
ga mellett érdekesebb epizódok is lejátszódtak. Kedves emlékei ezek a múltnak: rit
kán látott, kis szőrmés ragadozók kerültek szemem elé hol a puszta mezőn, hol a lomb- 
javesztett erdőn. Ezeket rejtekükből általában hajtok zavarták ki, és én szerencsésen 
találkoztam velük.

Vadréce keresése közben a mezőföldek puszta térségén, a csatorna partján fürge kis ál
lat jelenik meg. Ahogy észrevesz, máris menekülne, kíváncsisága azonban megállásra kész
teti, hogy a közeledő embert jobban megfigyelje. A kecsesen felívelő, karcsú testben 
könnyű ráismernem a hölgymenyétre. A váratlan találkozás a vadrécére lőkészen tartott 
fegyverrel ezúttal kapóra jön, és a fekete farkvégű, nyúlánk hermelin -  fehér testén vércsep- 
pekkel -  belekerül a tarisznyába, az aggatón függő 4 tőkés gácsér mellé. A vidékünkön 
annyira ritka előfordulású hölgymenyétre napokkal később ismét, (egy másik helyen) ráta
lálok, és azt is sikerül elejtenem. Az volt az utolsó. Decemberben szép zsákmány volt a téli 
vendég gatyás ölyv is -  leállítva útjáról, a puszta mezőn kupacba bújt foglyok közeléből.

A mezei vadászatoknál jóval hangulatosabbak az erdei hajtások. Milyen nagy öröm 
volt, amikor lőállásomon a karácsonyt nálunk töltő erdei szalonka lepett meg! Már rit
kaságánál fogva is valóban élményszámba ment.

Történtek decemberben a maga nemében kivételes események is, nem is egyszer, 
hanem három alkalommal is.

A Kanizsától nyugatra fekvő Rigyác erdejébe először úgy kerültem el (1926-ban), 
hogy az erdő birtokosa (Inkey Kálmánné), idős, özvegy dáma, küldönce útján arra kért: 
jelöljek ki erdejében alkalmilag 5-6, de 10-nél nem több elvénhedt fát és az értéküket 
becsüljem fel. Csak annyi pénzre lenne szüksége, hogy évi orvos- és gyógyszerszámlá
ját kiegyenlíthesse és az unokáit kriszkindlivel lephesse meg. A több száz túlkoros 
tölgy- és bükkfa közül kiválasztott 6 fa tényleg ki is adta a szükséges pénzösszeget, sőt 
valami maradhatott még az újévkor jelentkező kéményseprő és levélkézbesítő tisztelet
díjára is. A becslés megtörtént, amit követett a kijelölt fák eladása is.

A magányosan lakó hölgy azonban a világért sem volt hajlandó a befolyt összeget 
tőlem átvenni. Attól tartott -  visszaemlékezve az átélt zsiványos időkre -, hogy a pénz 
miatt éjjel betörhetnek hozzá. Megnevezte Kanizsán lakó megbízottját, aki majd a szám
lákat rendezni fogja.

Karácsony előtt a Rigyácra leérkezett atyafiság vadászatot rendezett, amire én is 
meghívást kaptam. Lehettünk 6-7-en, köztük a község kisgazda puskásai is, a kastély
beliekből K. báró, tengerésztiszt (hamarosan kivándorolt Hondurasba), és a rokonság
ból S. gróf. Előzőleg a mezőt hajtottuk le, majd, tucatnyi nyúl összeszedése után, be
vonultunk a 400 holdas erdőbe. Ott is akadt nyúl, volt róka is, de lövés nélkül szökött 
meg, éppen úgy megjártuk a visszaszálló fácánkakasokkal is. A hajtások vége felé egy 
kanyargós erdei útra nyertem beosztást, azon aztán tetszés szerint haladhattam előre.

Egyik árok következett a második után, lombcserjés és szedres sűrűségekkel válta
kozva, kidőlt szálfák, amikre még nem került rá a sor, feküdtek egymás hátán -  jó bú
vóhelyet adva egy nyusztnak! A fadőlésben átfutó nyusztot hirtelenében mókusnak 
néztem. Nyusztra bizony egyikünk sem számított, magam sem gondoltam rá. Ritka 
meglepetés volt! Sikerült ugyanis a pompás, hím ragadozót elkapnom. Örömömben 
osztozott a kedves grófkisasszony is, a birtokosnő egyik hajadon unokája* amikor este 
a fényes szőrméjű, hibátlan nyusztot, amire mar régóta vágyott, kezeibe átadtam.
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A rigyáci vadászathoz hasonló körülmények között történt egy nyuszttal való talál
kozásom a Kanizsától keletre eső Fakos-pusztai erdőn is.

Az iharosberényi vadaskerthez csatlakozó, 200 holdas erdő birtokosa szintén nő 
volt: K. grófnő, aki egy alkalommal fakosi erdejének bejárására kért fel.

Arról volt szó: kitermelhető-e az erdőből annyi-amennyi sarangolt tűzifa a kegyúri fa
járandóság kielégítésére? Ámde á fa „hasábos” és „kemény” legyen -  mivel ez az előírás 
a Canonica Visitatióban! A szemle megtörténtével kint, a helyszínen, sajnálattal csak 
annyit közölhettem a grófnővel, hogy dorong méretű nyíren és nyáron kívül semmiféle 
más, így hasábos bükk és gyertyán onnan ugyan ki nem termelhető. Vétek lett volna a szép 
fejlődésű, a középkorúságon aluli, mageredetű állományokba belevágni. Más ajánlatot 
nem tehettem: patronáltjait elégítse ki a szaplányosi erdejéből, ahol túltartott, „böhönc” 
akácfákat láttam. Keményfa az is, el kell, hogy fogadja a plébános és kántortanító, mivel 
a favorizált bükkre többé nem számíthatnak. (Már akkor az volt Kanizsa környékén a hely
zet, hogy a szép, ősi bükkösök nagyjából elfogytak, és helyükbe az akácosok léptek.) Szak- 
véleményem persze a grófnő tetszését nem nyerte meg, mert azt túl szigorúnak találta. 
Nemtetszését azonban egy másik „szakvéleménnyel” hamarosan sikerült helyrebillentenem.

A grófnővel ismét találkoztam, aki arra kért: kőrútjaim egyikén térjek már be hoz
zá, és vizsgáztassak le egy fiatalembert, aki a K. grófi család horvátországi birtokáról -  
átúszva a Murán -  beállított a kastélyába, és ott menedékjogot kért. Erdőmérnöknek 
adja ki magát, s mint ilyen, kész lenne ellátásért az erdők kezelését elvállalni. A grófnő 
kész is a dologba belemenni, mivel sajnálja az üldözésbe került, intelligens fiatalem
bert. Nincs azonban azzal tisztában, hogy a menekült alkalmaztatása minő szabályozást 
kíván meg, milyenek a hazai törvények.

Az ellenőrző vizsgáztatást a kőrútjaim során megtartottam. Az külön szobában, 
négyszemközt -  küzdve a német nyelv nehézségeivel -  folyt le, és rövidesen a végére is 
értünk. Elegendő volt csak kitekinteni az ablakon, hogy lássunk különböző lombfákat, 
fenyőket és közönséges cserjéket. A fiúnak fogalma sem volt a fákról, de más tekintet
ben is gyanúsnak találtam. Volt mit csodálkoznia a hiszékeny dámának, amikor közöl
tem vele, hogy az illető nem erdész, sőt az erdészethez nem is konyít! Azt tartanám leg
ajánlatosabbnak, hogy a fiatalembert -  iratai ugyan elvesztek volna a Mura átúszásakor
-  kerestesse fel a helybeli csendőrséggel, hogy a szélhámosnak látszó ifjút -  még idejé
ben -  azok vegyék kézbe.

-  Node ilyet, csak nem gondolja! -  álmélkodott a grófnő. Pedig igazam volt. A merész 
ifjú még aznap éjjel megszökött, mielőtt az igazolására sor került volna. A részletek engem 
már nem érdekeltek. A grófnő meghívására viszont részt vehettem a Fakos-erdei vadásza
ton. Mindössze hárman voltunk puskások: K. gróf és egy katonai attasé. Hajtóból össze
tereltek vagy 80-at. Hajtásra került a nyiladékokkal elválasztott 8-10 tag. Lövés esett 
a szokásos módon, mérsékelt számban jelentkező nyúlra és fácánra, a várva-várt rókák 
azonban csak nem kerültek elő.

Késő délután a vadaskert határán álltam igen sűrű, tisztítadan gyertyános részlet előtt, 
túl a drótkerítésen magas szálerdők futottak fel a hepehupás dombokra. Az erdő nedves 
lombalomján nesztelenül elém ugrott egy virgonc mozgású, sötétbarna nyuszt. Előrelo
pakodva a távolban csötőnőző hajtőktől, egyenesen szembe jött velem. Mielőtt kitért vol
na a lövés elől, sikerült lent, a földön kényelmesen célba vennem. Azon helyben maradt. 
Kifejlett hím nyuszt volt, hasonló a rigyácihoz.

A vadászat után örömmel vette át a grófkisasszony (Batthyány Ilona) -  mosolygó, ke
rek, fehér arcához emelve a fényes szőrméjű, gesztenyebama gereznát.
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A harmadik zalai nyuszt esete volt számomra a legizgatóbb, amely a Kanizsától dél
re fekvő Bajcsa-erdőn történt, ott unikum is maradt. A déli tájrészleten nem volt ada
tunk a nyuszt előfordulásáról; ismert lelőhelyei sokkal távolabbra, a keleti és nyugati 
tájkörökre estek.

Nagyot néztem, amikor az aznapra kitűzött szolgálati ügyben leérkeztem az erdő
re, s Papp erdőőrt nem a találkozás helyén, hanem útközben kaptam szemre. Az erdő- 
őr -  fegyverét lőkészen tartva -  merev tekintettel szemlélődött; hol az éjszaka frissen 
hullott hótakaróra, hol pedig a fákra tekintgetett fel, s ide-oda tekergeti a tagban. Fo
galmam sem volt: mit keresgél?

Leszállva a kocsiról, emberemet egyenesen felkerestem.
-  Nyest kell legyen, azt csapázom! -  jelentette felélénkült izgalommal.
Papp nem ismerte a nyestet, nyusztot, sem a nyomukat. Először egyébként, már a köz

ség közelsége miatt is, kóbor macskára gondolt, végül rájött arra, hogy a talált nyomokat 
egy nyest rajzolta bele a hóra.

-  Nem nyest lesz az, hanem nyuszt, az szereti főképpen a mókusokat, azért is jött 
ide a fenyvesekbe.

Papp aligha boldogult volna a ritka vaddal. Fent kereste ugyan a fákon a mókus 
módjára meghúzódó, kis szőrmés ragadozót, az útbaeső fészkeket azonban Papp figyel
men kívül hagyta. Én meg mindjárt azokat kezdtem nézni. Nagy passziónak ígérkezett 
a nyusztot egy fészekből kiugratni!

Valamirevaló fészekre találni azonban nem ment könnyen, a magas szálerdő tölgy- 
és erdeifenyőfáin egyet sem láttunk, áttértünk tehát a középső koronaszintben szórvá
nyosan álló és tövig ágas lucfenyőkre. Az erdőőrrel sorjába vettük egyiket a másik után, 
és a túl sűrű lombozatúakat gondolomformán megkopogtattam. Felhívtam Pappot: le
gyen ő is lövésre készen, mert az ügyes fordulatokkal kiszökkenő nyusztot nem lesz ép
pen könnyű célba venni.

A nyomokat hol a havon követtük, hol a fákra vezettek azok fel, többnyire tölgyfák
ra. Éppen csak a földig ágas lucfenyőkre nem találtunk felvezető nyomokat, róluk a rá
zástól lehullott hótömeg sem árulta el a nyuszt útját. Az ügyes kis ragadozóról felte
hettem: felülről, a szomszédos lombfákról is átvetheti magát a jóval alacsonyabb 
fenyőkre. Végre egy jól záródott luccsoport egyik fája közepe tájából kisötétlett vala
mi gyanús csomó; feltevésünk szerint az mókus, esetleg szajkó fészkére vallott. A jól 
megválasztott hely lehetővé tette, hogy az álmából felriasztott fészeklakó észrevétlen 
menekülését az egymásra boruló ágtömegben biztosíthassa.

Oldalra kilépve kikerestem magamnak a kínálkozó, legkedvezőbb állást, Papp pedig 
botjával hozzáütött a fához. Már az első koppantásra a gomolyakból kiperdült a kere
sett nyuszt, átvetette magát a szomszédos fenyők hajladozó ágaira, majd -  nagyokat 
lendülve -  a facsoport széléhez ért, onnan a földre pattant le, és a közeli, magas tölgy
re készült felkúszni. Sikerült még idejében, a törzs felém néző oldalán reálőnöm, mire 
a nyuszt lekecmergett a fa törzséről és kinyúlva a havon maradt. A kemény 10-es sörét 
30 lépésről végzett a kifogástalan épségű, nemes nyuszttal. Hím volt ez is: ritka szép 
emlék az akkoriban közeledő Szilveszter idejéből

A fegyver használatától, a vadászattól eltiltott vadászember számára a december az 
egyike a keserveket bőségesen fakasztó időszakoknak. A behavazott december a vadász elé 
a legigézőbb képeket tárja, és várja őt az erdők, mezők, vizek mindennemű emlős- és 
számyasvadja, csupán egyedül az őzbakot nem érdekli a mellette elhaladó fegyveres sze
mély. Nem elég, hogy szívünk az év kezdetétől küzdött a szenvedéssel, az év végével csor
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dultig telt szív már alig-alig bírja azt elviselni, hogy életében ezúttal is milyen nagy vesz
teség érte. Ez a veszteség annál is nagyobb, m ert többé nem lesz pótolható.

(1961. XII.)

AZ ERDEI SZALONKA

Barthos Gyula a szűkén ve tt vadászati írásait két ciklusba fo g ta  össze: Tizenkét év a Retyezáton 

és A dunántúli tájakon. Egy-egy vadfaj esetében azonban óhatatlanul m indkét helyszínt meg
jelen ítette, így aztán ellentm ondásokba  -  tudniillik a cikluscímmel nem egyező vidéket emleget
-  keveredett, teh á t a sorrendet többször átrendezte. Mi a jobban  követhetőség érdekében a vad
fa jok  szerinti tárgyalást választottuk. Annál is inkább, mivel az esetleges hiányok, az elveszett 
kéziratlapok így egyszerűbben kiküszöbölhetők, továbbá a tém a is könnyebben követhető.

Barthos kéziratának legelejére néhány m egjelent írását, a Vadászlapban közölt zsengéjét il
lesztette.* Ettől m i kénytelenek vagyunk eltekinteni. Több okból is. Az egyik: a m ai olvasó szá
mára azokat nemcsak helyesírási, hanem  fogalm azási, szerkesztési szem pontok alapján is meg 
kellene változtatniJ Tehát az átszerkesztett szöveg jelenhetne meg, am i viszont sem a kort, sem 
Barthos egykori stílusát nem tükrözné. Lehetőség volna még a reprint közlésre, de az meg feles
leges terjedelem növeléssel járna. (A Vadászlap oldalai, tördelése nem egyezik jelen  könyv mé
retével.) így csak a Barthos álta l á tv e tt (saját) idézeteket hagytuk meg, míg a többi, az illető 
vadfaj tém ájában  m egjelent cikkét felsoroljuk, és a bibliográfiai részben lévő sorszám át adjuk 
meg. Ennek alapján az olvasó, ha nem is ebben az egy könyvben, de a Barthos-életm iiben meg
találhatja az összes vadfaj vadászatához kapcsolódó, valamilyen form ában  m egírt emléket.

A szerző első írásai, első közölt cikkei az erdei szalonkáról szóltak. M agától értetődően  
Barthos is ezzel kezdte az  Erdészüdv, vadászüdv! kéziratát. Tehát m i is ezzel indítjuk.

OCULI -  VARÁZSOD ÖRÖK

A vadászember, amikor megpillantja az első hóvirágot, akkor a régi vadászregulát kez
di emlegetni, amelyet valamikor, nagyon régen így szedtek össze rímes versbe a kalen
dárium  (a nagyböjt) vasárnapjai szerint:

1. Invocabit, nimm dér Hund mit.
(vidd magaddal kutyádat)

2. Ruminiscere, da putz die Gewehre
(tisztogasd a puskádat)

3. Oculi, dann kommen sie.
(akkor jönnek)

4. Laetare, da ist die IVare.
(vagyis itt az áru, itt vannak)

5. Iudica, Dann sind sie noch da.
(akkor még itt vannak)

6. Palmarum, Halt, jfáger, halt!
Trallarum.

(Vagyis virágvasámap már vigyázz, vadász — elmentek.) 

* Lásd a 3. és 29. számú bibliográfiai tételeket.
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A rejtélyes hosszúcsőrűről írni egyik legkedveltebb témája volt a századforduló va
dászati íróinak. Életmódjának titokzatos tüneteiről a bel- és külföldi szaklapok bősége
sen hoztak komoly tanulmányokat. Magam is rendszeres jelentéseket adtam róla, és 
pontos feljegyzéseket készítettem az egyes idények húzási megfigyeléseiről. Érdekelt a 
lelőtt madáron az ivar felismerésének kérdése is. Sok találgatás után Berg Günther bá
ró, német erdőmester talált rá magyarázatot. A lelőtt madáron a legbiztosabb jel a me
dencecsont nyúlványainak kitapogatása. Szerinte az ivart a kérdéses nyúlványok egy
mástól való távolsága jellemzi. A 15 mm-nél tágabb kör tojóra mutat. Az erdei szalonka 
tojásmérete szélességben 31-32 mm (Chernel).

A színezés és a tollak rajzolata az ivart nem dönti el.
Erdeinkben a kora tavaszi esték rendszerint még hűvösek és hidegek. Akkor kezd 

langyosabb légvonat szétáradni az erdőn, amikor az átázott avarról nagy barna lepke 
módjára szárnyra kap az első erdei szalonka. A szalonka a tavasz madara, az első ven
dég erdeinkben. O kelti fel és lopja be az ébredező természet ígéretes érzelmeit mind 
az ifjú, mind az öreg vadász szívébe.

Itt vannak ni! -  fut szét országszerte a várva várt híradás, amire ezer és ezer türel
meden vadász szedi elő fegyverét, és siet ki az erdejébe -  elcsípni valamit az ígéretes 
félórából, amit a „szálláscsináló” madár alkonyi sétájának ingere jelent a hangulatok 
iránt fogékony lélek számára.

A kedves „hosszúcsőrű” végigkísért engemet is, szépséges emlékeket hagyva az éb
redő erdők csendes alkonyainak varázsáról. Se szeri, se száma a sok áradozó leírásnak, 
amely mind neki szól, a délről érkező szalonkának. Aki nem ad hangos jelet magáról, 
mint a többi vándormadár. Titokzatos homályban, hozzá illő finomsággal, zajtalanul 
siet át, nappalonként megpihenve, szülőföldjének erdei felé.

A szalonkáról áradozó írók közül én sem maradtam ki. Ha fellapozom a Vadászlap 
század eleji tárcáit, rátalálok soraimra. Az első leírást az 1905. március 15-i számában 
látom.* Most elárulom: éveken át a „Békási” név alá rejtőztem. (A Békási álnevet a fe
ledhetetlen Békástói-kiserdőm nevéről loptam el.) És azzal kezdtem a tárcacikkeket, 
hogy a latin-görög álmodozású gimnazista cifrázó, ám nagyon is átérzett szavaival fe
jeztem ki a szívem esti hangulat keltette érzelmeit. Olvassuk csak!

„Rózsás kikelet langyos alkonya csókol homlokon... A kora tavasz zephyrje mosza- 
tol körülem, kiérzem dalából az ujjá-ébredt természet szívének lüktetéseit, magam
ba szívom a boldog nászidő örök ifjú szerelmét...

Az izgatottság melege ömlik el rajtam. A még szemérmes, alant járó napot elnyeli 
az égalj felhőzete Bealkonyodik! Lassanként szürke est kilehelt párája sző fátyolt ki
látásom köré s illatos tömjénfüst ködébe merül a cserjés-vágás világa

Várom a tavasz hírnökét: bimbós erdők vándor madarainak szerény »szálláscsi- 
nálóját« mely megadja a kikelet esthajnalainak igéző bűbáját s poetikusakká vará
zsolja a vadász phantasmáit ”

Mosolygás jön most rám, ha elolvasom egy másik, szatirikus tárcámat. Címe: „Egy 
szalonka önéletleírásából. Korrajz. Békásitól”** A tárca leírását egy akkori, különleges 
esemény váltotta ki belőlem. Történt ugyanis, hogy szalonkázásra Iharosberénybe ven
dég főúr érkezett. Naptár szerint még jókor jöttek volna, de az azévi idény szokatlanul 
rövidnek bizonyult. A hajtásokból alig-alig került elő szalonka, az eseti húzásokat rend

* Lásd a 3. bibliográfiai tételt.
** Lásd a 29. számú bibliográfiai tételt.
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szeresen figyelő őrszemek pedig csak elvétve észleltek hosszúcsőrűt. Ezek után a ven
dégek egy része - kedvét vesztve - elutazott, a visszamaradottak pedig a kastélyban 
unatkozva töltötték napjaikat. El is határozták: a további vadászatok abbamaradnak.

Aznap külső szolgálatomból későn érkeztem haza. Késtem az esti húzás miatt is, 
mert kint maradtam -  amúgy találomra -  az „Ikló” pagonyban. Ott az a meglepetés ért, 
hogy állásomat nyolc szalonka alacsonyan és erősen korrogva keringte körül. Az egyi
ket le is emeltem, s megvizsgálás céljából szép gondosan elcsomagoltam.

Hazaérkezve az esetről jelentést tettem. A főerdész a nem várt hír hallatára nyom
ban a telefonhoz lépett és felhívta a kastélyt. Ott nagy volt a riadalom! A háziúr a kér
dést a vendégeivel megtárgyalta, és másnapra az iklói pagonyban kitűzte a vadászatot. 
Azon részt vettem én is.

A hajtásokat a szélén kezdtük el, és onnan haladtunk befelé a pagonyba, amelynek 
a közepe táján figyeltem meg a húzást. Szalonkát azonban nem találtunk. Üres volt már 
a harmadik, a negyedik, sőt az ötödik hajtás is. A vendégek kérdőleg tekintgettek fe
lém. Szólni nem szóltak, de savanyúra vált tekintetük elárulta, hogy számon kezdik 
kérni tőlem: vajon hol is vannak azok a „bizonyos” esti szalonkák?

Az egyik kedélyes vendég (zamatos, öreg huszártiszt) bizalmas, négyszemközti be
szélgetésre félrevont, s a következőket jegyezte meg:

-  Igen, igen, kedves barátom, bizonyára szalonkákat látott az este, és nem járt úgy, 
ahogyan velem nemegyszer megtörtént, hogy a sötétben a fejem körül csapongó dene
vért néztem el szalonkának. Persze, persze, kártyáztunk egész délután, és az a fene ital, 
mert az volt az erős, a fejembe ment... Aztán kimentünk a standra, és persze, persze rá 
is lődözgettem arra a fene bőregérre. De azt sem találtam el.

Voltak azután a vendégek között, akik megtárgyalták mindazt, ami a szalonkáról is
meretes. Egyetértettek abban, hogy a szalonka szeszélyes madár! Langyos éjjel, máris 
elkésetten, nyilván továbbvonultak, és a pagony üresen hagyták.

A legtürelmetlenebbnek maga a háziúr mutatkozott, ami érthető is volt. El-elkapott 
a hajtások sarkán és a véleményemet kérte. A helyzet előttem is föltűnő volt, de mást 
nem tehettem, mint további kitartást ajánlottam, bár sok bizalmam már nekem sem 
volt ahhoz, hogy a „szalonkáimra” rátaláljunk. Arra sem volt kilátás, hogy helyettük 
újabbak érkeztek volna.

Két tag volt még hátra, azok után következett az utolsó, ahol az este álltam.
Üres volt a két hajtás is, s következett az utolsó.
Bevágott a dolog! A hajtok soraiból minduntalan felhangzott a szapora „tiró”-zás, 

és szólt a puska. A hajtás közepe tájáról 27 szalonka kelt fel, s 8 mindjárt aggatóra is 
került. A szomszédos hajtásokból pazar gyorsasággal a gyepre pottyant még 16, de há
romnak sikerült elmenekülnie. Az aggatókon függő 24 szalonka mellé elhelyeztem az 
enyémet is, az volt a 25.

Volt erre általános, nagy öröm. A felélénkült vendégek arcáról alig győztem begyűj
teni a mosolygást. Sőt egymás után gratuláltak, és kitüntetőleg nyújtottak kezet, volt, 
aki köszönetét is mondott.

Szegény kis szalonkák! Nekik köszönhettem a váratlanul jött ünneplést, ők pedig 
nekem -  az elhibázott vándorútjukon -  a csatavesztést. Miért választottak utazásukhoz 
olyan „kultúrvonalat”, ahol divatban volt a sportszerű sneffezés? Ütjukat számtalan 
más útvonalon észrevétlenül tehették volna meg, kevés erdőben várta őket az a felké
szültség, amivel Dél-Dunántúl ezen erdejében találkoztak.

Ami a szalonkák tömeges csoportosulását illeti, valóban meglepő jelenség volt,
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hogy egészen kicsi helyen 28 szalonka -  szoros kötelékben, összetartva -  pihent meg 
a vándorútján, és a tavasz sürgető napján ott ki is tartott. Hasonló jelenséget később 
sem tapasztaltam. Velük, az utolsó utazó csoporttal azután az idény be is fejeződött.

Az izgalmakban gazdag napról nyert benyomásaim alapján írtam meg az említett, 
szatirikus tárcát. Az aznapi hajtóvadászat inkább sportszerű teljesítmény volt, mintsem 
vadászias. Hát így volt, amikor én voltam a „felbújtó”

Iharosberény és vidéke a jó szalonkázó helyekhez tartozott. Jobb területeknek egye
dül a Száva- és Dráva menti, áradványos lomberdőségek bizonyultak, viszont ott az 
idény is rövidebb szokott lenni.

Jelen voltam azon a vadászaton is, amikor Iharosberény akkori földesura aggatóra 
fűzte a 4000. szalonkáját. Óriási szám ez! Úgy hírlett, hogy magyarországi rekordnak 
számított nemcsak személy szerint, hanem abból a szempontból is, hogy valamennyi ha
zai földön és egy tájkörben került aggatóra. A községből jóformán ki sem mozduló és 
csak a gazdaságának élő Inkey István báró a szalonkák legtöbbjét hajtásokban, és -  túl
nyomó többségében -  a saját erdeiben lőtte. Megtetézte még 18-cal, utána (65 éves ko
rában) örök nyugalomra tért. * Inkey báró szenvedélyes kedvtelésének volt szociális hasz
na is. Kora tavasszal, többnyire esős-fagyos napokon, a falvak népe szívesen jelentkezett
-  egyéb munka híján -  a vadászatokra, ahol Palmarum ünnepére pénzt kereshetett.

Magam 779 erdei szalonkát fűztem aggatóra.4 Kevés kivételével mindet a hozzám 
tartozó erdőkben lőttem, zömében tavasszal, és a hegyvidékieket mind húzáson. Ami 
a vadászat módját illeti: 50%-át húzáson, 25%-át keresés útján ősszel, egyszer-egy- 
szer télen is, 25%-át pedig tavaszi kereséssel és hajtásokban lőttem. A leggazdagabb 
év az 1923. volt, tavasszal 50 és ősszel 36, összesen 86 szalonkával. Abban az évben a 
szalonkák kivételes sűrűségben árasztották el az egész országot, beleértve az Alföld 
silány akácosait is. Gazdag idény esett az 1926. (35), az 1927. (45) és az 1929. (35) 
évekre is. A négy évtized évi átlaga részemről 15 szalonkának vehető fel. Voltak ter
mészetesen gyenge évek is -  3-7 szalonkával -, és nem hiányoztak az egy szalonká
ról beszámoló esztendők sem.

Egy időben szokásban volt az ecsetek kitűzése a vadászkalap szalagjára; szorosan 
egymás mellett, lehetőleg hátul, a kalap szalagjába beleöltve. Ezen a fitogtatás számba 
menő jelzésen azután úgy segítettem, hogy áttértem a római számjegyek alkalmazásá
ra. A megoldás célszerűnek bizonyult. íme a példák! 20 szalonkát 40 ecsettel mind
össze 4 ecset jelentett (XX), 35 szalonkát 70 ecsettel 8 ecset (XXXV), 45-öt 90 ecset
tel már csak 4 ecset (VL), kivételesen nagyszámút, 86-ot 172 ecsettel, mindössze a l l  
ecset (LXXXVI) jelentette stb. Az idény végén aztán a kalapról a római ecsetek is le
kerültek, hogy borítékba zárva -  hasonlóan az emlékkönyvek virágaihoz és rajzaihoz -  
megőrizhetők legyenek.

Ennyi megbecsülés megillette ezeket a kedves madarakat!
Különös becsben tartottam az 569. szalonkám tisztára fehér színű ecseteit. A sza

lonkát részleges albinizmus jellegezte, mivel a második hosszú evezőtollai is tisztán fe
hérek voltak. Ennek az egynek a kivételével tollazatd elszíneződést ezernyi más szalon
kán sem figyeltem meg.

Mulatságos látványt nyújtott az is, amikor egy szalonka előttem nehézkesen szárny
ra kapva, imbolyogva szállt fel -  szokatlanul magasra -  az erdő fölé. Szemei előtt ellen
zőt képezett a közepén keresztüllyukasztott, széles égerfalevél, amely a csőrének tövé

* Az 1905. évi szalonkázásról, továbbá br. Inkey István haláláról lásd a 10-15. bibliográfiai tételeket.
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hez tapadt. Ameddig a gyámoltalanul szárnyaló madarat figyelemmel követhettem, 
csőréről a falevél nem hullott le.*

Erdei szalonka tojásaira csupán egyszer találtam a Kanizsa-vidéki, bajcsai erdőn, 
égeresben. Fiókára a petrozsényi hegyekben leltem, a havasi véderdőövezet magassá
gában. Az anyamadár közvetlenül a lábam elől kelt szárnyra. Kotyogó hangokat hallat
va odahagyta veréb nagyságú fiókáját, kevés híja volt, hogy azt nem tiportam el. Feled
hetetlen kép maradt előttem a zsenge kis madár, amelynek a testével egyenlő 
hosszúságú a csőre. A súlyától lekonyuló csőr úgy festett az egyenes tartású testhez ké
pest, mint a magasan álló gémeskútról lelógó ostor. Mint a pipa, túl hosszúnak látszó 
volt. Ott hagytam szegénykét azon helyen, a lucfenyves puha, hűvös moha takaróján. 
Testvérei valószínűleg valamivel távolabbra voltak tőle, de nem zavartam őket, hanem 
arról a helyről eltávoztam.

Fiókáját elhordó szalonkát nem láttam soha, pedig itt-ott ezt a jelenetet még le is 
rajzolták.

Mondjak valamit az erdei szalonka védelméről is.
Tudvalevő, hogy a dunai földművelő államok rovarokkal táplálkozó, hasznos ma

dárállományát a költözködés során rendkívül érzékeny veszteségek szokták érni. A nem
zetközi madárvédelmi értekezleteken egyesek részéről szóba került az erdei szalonka 
kíméletes vadászata is. A tavaszi hajtások elleni kifogások a tojók érdekében hang
zottak el.

Erre nézve az a véleményem, hogy a Balkán telelőhelyein űzött „sportlövészet” ki
hatásához képest a hazai hajtások legkevésbé voltak számottevők. Elgyönyörködve 
a magashegységi, főképpen a kárpáti költőhelyeken tapasztalt szalonkabőségben, ked
ves madarainkon nem találtam féltenivalót. Ismeretes a dürgő fajdkakast kihallgató vadá
szok előtt az az igézetes kép, amikor tízesével, húszasával korrognak körülötte a családi 
fészkük felett boldogan keringő hosszúcsőrű hímek. A hegyvidéki nagy erdőségekben 
a csendes magányba elvonult madarakat úgysem bántja senki sem. Károsítója is alig 
akad. Az erdei szalonka gazdasági jelentősége közömbösnek tekinthető. A szalonka 
ugyanis arra való, hogy örömöt szerezzen! Ha nem is az érzéketlen embernek, hanem 
annak a vadásznak, aki nem sajnálja a fáradságot attól a rövid élvezettől, amit egy-egy 
kora tavaszi alkonyon a ritka madár megfigyelése, esetleg elejtése jelent.

* Lásd a 2 01.számú bibliográfiai tételt. 
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VADDISZNÓ

A vaddisznó Barthos vadászélményei között különleges, ritka eseményekhez kapcsolódik. En

nek az okát ő részletesen kifejti, sőt a XX. század második felére lassan megváltozó viszonyo
kat is érzékelteti. Ebből a ciklusból mégis ki kell emelnünk egy dolgozatát, a Kerettye címűt. 
Az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárában maradt fenn belőle egy példány, de az első la

pon lévő feliratok szerint stencilezték, és 60-80 példány is készülhetett belőle. Keltezve nin
csen,feltehetően azonban az ig4o-es évek második felében írta. Ide, a vaddisznóval foglalko
zó emlékek közé illesztettük, bár témáját tekintve akár egy kisebb fajta szociográfiai 

leírásnak, -riportnak is elmenne. Bizonysága annak, hogy Barthos nagyon sokféleképpen 

tudta élményeit, a vadászattal, természetmegfigyeléssel kapcsolatos tapasztalatait megje
leníteni.

Végül megjegyezzük, hogy Barthos Gyula halála után, 1995-ben a kéziratok között vá

logatva Páll Endre is egy vaddisznós élményt tartott legértékesebbnek, közzétételre alkal
masnak.*

A VADDISZNÓ

A régi magyarok a vaddisznót röviden a választékos „erdei” névvel jelölték. A komoly 
vadászatra termett „erdei”-hez legközelebb mi állunk, erdészek, akik a vadászatában 
sok „lovagias” vonást szoktunk találni. Különösképpen az agyaras vadkanéban, ama te
kintély révén, amely a nagy erdőségek sötétjében remeteként élő agyarast méltán meg
illeti. Tömörré tagolt alakja mellett jellegzetes rajta a sötét színezet is, innen kapta né
met nevét; Schwarzwild=„feketevad” A magam részéről a disznót rangban közel 
állónak tekintem a királyi büszkeségű szarvashoz is. A disznó magatartásában is sok 
a lovagias jelleg, hiszen erejének és harcias fegyverének tudatában sem támad rá a va
dászra. Vele még találkozni sem kíván. Ezért is tartja magát éjjel-nappal távol a kíván
csi szemek elől.

Retyezáti főerdészkoromig nem volt alkalmam vaddisznóval összejönni, de felfi
gyeltem mindarra, amit róla olvastam. Ezért is hatott rám izgatólag az az 1890-es évek
ben megtörtént esemény, amit a Retyezát öreg parasztvadászai hagyományként őriztek 
meg. Ami aztán a dolgot még izgatóbbá forralta fel bennem az az, hogy ott mondták 
el magán a helyszínen, az őserdő homályában vibráló, éjjeli tűzrakás mellett.

Valóban „lovagi módra” viselkedett az a retyezáti vadkan, amely az őserdőben fel
vette a harcot a váltóján vele szembekerült medvével. Magát a küzdelmet ugyan nem 
látta az így is kivételes élményben részesült, szerencsés vadász, de a megtörténtét ott 
tapasztalta a tengerszemekből lezúduló Zlata-patak menti fenyves erdők mélyén; a kín
jában összerogyott medve ott feküdt felhasított gyomorral, kifordult belekkel. Ilyen 
képet, és magát a párbajt látni még fantáziában is több, mint nagyszerű!

Az esetről a Vadászlap 1894. évi január 5-i száma is beszámolt: „... a malomvízi va
dászati bérterületen a múlt év nyarán egy halállal végződött párosviaskodás folyt le. 
[...] Egy vén vadkan és egy 2-3 éves medve vívta az élet-halál harczot. Mily borzasz
tó dulakodás folyhatott közöttük s mily elkeseredéssel: bizonyítja ezt a körülbelül 
28-32 ? m-nyi területen a talajtakaró- és a feltalajnak a szó szoros értelmében vett tel
jes felszakgattása, felvágása, össze-vissza való túrása, zúzása, egyes helyeken a kivájá-

* Lásd a 212. bibliográfiai tételt.
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sa. E titáni harcz szomorú vége elmaradhatatlan volt. A vadkan ellenfelének vastag 
bundáját 10-12 helyen a hússal együtt kiszakította, felhasogatta, gégéjét kitépte, s en
nek folytán a maczkó beadta a kulcsot. [...] A győztes fél azonban a küzdelem után to
vább állt s úgy létszik kiheverte a kapott sebeket, mert nem akadtak a hullájára...” 
(Érdekes párbaj).5

Bárhogyan is végződött a retyezáti őserdei dráma, hozzá hasonló lefolyású volt ol
vasható a Nimród Vadászlap 1923. évi júliusi számában. Az is az erdélyi Kárpátok er
deiben történt. Veress Gábor írta le, hogy Zágonban gombászás közben egymástól 30 
lépésre fekvő két csontvázra találtak rá, egy vadkan és egy medve csontvázára. Az agyar 
küzdött a medve rettenetes fogaival és mancsaival. „Becsületügyben akadhatott leszá- 
molnivalójuk egymással. Nem gyáva legény a vadkan, ha a nálánál mégis erősebb med
vével is felveszi a küzdelmet.”

Vajon találtak-e hasonló párbajok nyomaira a Kárpát-medencének vaddisznóban és 
medvében egyaránt közösen gazdagabb északkeleti és felvidéki erdeiben, arról nem ol
vastam és nem hallottam közlést.6 Ezért vezet el gondolatom ahhoz a feltevéshez, 
mintha az erdélyi, leírt két esetnél a vadkan és a medve először találkoztak volna köz
vetlenül, és mint élőbbről ismeretlen ellenfelek küzdöttek meg egymással. Ezt a felte
vést arra alapozom, hogy a történések idején a vaddisznó igen ritka előfordulású volt 
Erdély-szerte, a Kárpátokban még a medvénél is jóval ritkább. Bizonyos, hogy a vad
disznó magán a Retyezáton még a századforduló idején is újságszámba ment, amikor 
a nagyarányú fakitermelések vágásaiban az elsők nyomaira ráakadtak.

Ezt a körülményt irodalmi adatok is igazolják. A vaddisznó magyarországi előfor
dulásáról az első hivatalos adatokat Bedő Albert, országos főerdőmester nagy műve 
tárja elénk („A magyar állam erdőségeinek... leírása”, 1885). A biológiai vonatkozások
ban is figyelemre méltó adatok -  érdekességük mellett -  a vaddisznó térfoglalásának és 
közismert elszaporodásának szempontjából ma is tanulságosak, amikor országszerte 
a vaddisznó előre nem várt, nagy mértékű elterjedését tapasztalhatjuk. (A vaddisznó
kérdés engem is közelről érdekelt, amikor 1906 karácsonyán leérkeztem a Retyezátra, 
új állomáshelyemre. Oda fűződik aztán vaddisznóvadászataimnak 95 százaléka, Dél- 
Zalára csupán 5 % esik.)

Bedő idézett művében az 1884. évről közölt vadlelövési kimutatást megyénként.
Erdélyi vonatkozásban, mert erről van szó, elsőnek a Déli-Kárpátok 4 megyére 

(Hunyad, Szeben, Fogaras, Brassó) kiterjedő hegyláncolatának erdeiben elejtett vad
disznók számáról emlékezem meg. A rovatokban szereplő 14 vaddisznó bizony gyen
ge eredményt tár elénk! Ez a szám arra mutat, hogy az egyre-másra közel 100 000 kh 
erdőterületre mindössze egy-egy vaddisznó esett. Nem volt kedvezőbb a helyzet a Ke- 
leti-Kárpátok erdeiben sem. Csík (-), Háromszék (6), Maros-Torda (4), Udvarhely (-) 
vármegyék erdeiben -  összevontan 10 vaddisznóra -  egyedenként átlagosan 133 000 kh 
terület áll vonatkozásban. Ebből látnivaló, hogy a magashegységi és jobbára fenyővel 
borított területeken nagyon is szórványosan élt a vaddisznó, voltaképpen kisebb szám
ban, mint a medve. A Székelyföld felsorolt 4 megyéjében ugyanis 21 000 kh erdőegy
ségként egy-egy medve, összesen 65 került ugyanazon évben elejtésre -  feltehető, hogy 
az elszedett bocsokat is beleértve.

A vaddisznóban túl szegény Erdéllyel tanulságos lesz összehasonlítani a Felvidéket. 
Mennyire más volt ott az arány egy-egy elejtett vaddisznó és a reá vonatkozó erdőte
rület mutatószáma viszonyában! Az arány megyénként (1/kh): Máramaros 10 000; Sá
ros 6000; Zemplén 5600; Liptó, Bereg, Borsod, Ung egyenként 4000; Gömör, Nóg-
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rád, Szepes egyenként 2200; Heves, Turóc, Zólyom egyenként 1700; Hont és Nyitra 
1300 mutatószámmal. Ebből következik, hogy a vaddisznó a nagyobbára lomberdővel 
borított középhegységi országrészen tartotta fenn a leggazdagabb állományát.

Hasonlóan kedvező, sőt a fentinél is jobb arányt mutatnak fel a Dunántúl alacsony 
hegy- és dombvidéki, különben magasabb szinten kezelt erdőségei: Esztergom 2100; 
Fejér 1700; Győr 1400; Veszprém 900; Komárom 700 1/kh mutatószámokkal. Baranya 
megye 1884-ben gyenge arányt mutat (7000), ez azután a későbbi statisztikák szerint 
(1904, 1909) lényegesen javult. Ugyanakkor az arány más megyékben hol visszaesett, 
hol -  valószínűleg járványokból, a vadászat mikénti gyakorlásából, valamint egyéb 
okokból kifolyólag -  erősen változott. Ami általában az 1884-1909. évek között mutat
kozó változásokat illeti, a felsorolt erdélyi megyék is, kevés kivételével, örvendetes ál
lományszaporodásról számolnak be.

A Bedő-féle vadlelövési kimutatással kapcsolatosan külön térek ki a részemről leg
jobban ismert Zalára. A megyére feltüntetett 248 vaddisznóról (az összes között ez a 
legmagasabb szám!) meg kell jegyeznem, hogy abból legalább 200 -  ha nem több -  zárt 
tenyésztésű, kondások őrizete alatt terelhető vaddisznó volt, amelyek kint az erdőn 
időnként találkoztak a vadkanokkal. Az így „vérfrissített” tenyészetek évtizedeken át 
álltak fenn a keszthelyi Festetics-uradalom és a veszprémi püspökség sümeg-sarvalyi 
erdeiben. (Az utolsó félvad vaddisznókból néhányat még nekem is volt alkalmam látni 
a sarvalyi bükkös erdőben.) A Zala megyei „elejtett” vaddisznóknak tehát csak kisebb 
hányada volt nyíltterületi vaddisznó, talán éppen a 200-on felüli 48. Ebből a szempont
ból vegyük csak figyelembe az 1904. és az 1909. évi Zala megyei rovatokat 52, illetve 
48 elejtett vaddisznóval! Ezek a bennszülött zalai vaddisznók a Balaton-felvidék és 
a nyugat-zalai Göcsej erdeiben kerültek elejtésre. Számukat pedig áttelepedés útján 
nem emelhették magasabbra a Zalával szomszédos megyék sem, mivel az ottani muta
tószámok: Vas megyében, 1884 (-), 1904 (6), 1909 (-); Somogy megyében 1884 (24), 
1904 (1), 1909 (30), és nem jobbak később sem, kivéve a legutóbb, 1950-ben számít
ható „optimális” helyzetet. (Csak a napokban történt meg az a Dél-Zalában példátlan 
esemény, hogy egynapi haj tóvadászaton 10 vaddisznó feküdt a terítéken.)

A fenti ismertetés után visszatérek az erdélyi Hunyad megyére, ahol azzal fogadtak: 
a vaddisznó már nem hiányzik a zergelakta Retyezát territóriumáról sem! Számszerű 
becslésről természetesen nem volt szó, nem is lehetett. Csak annyit tudtam meg, hogy 
a vaddisznók felváltva, 3-4 helyen szoktak jelentkezni; kisebb-nagyobb konda, egy-egy 
kísérő vadkannal. Ez az állomány sem volt állandónak tekinthető, és előfordult az is, 
hogy be-, majd kiváltottak az idegen területekre. Kétségesnek látszott számítanom ar
ra is, hogy az 1/75 000 kh mutatószámú Hunyad megye állományán áttelepedés útján 
esetleg javíthat a kedvezőbb mutatószámú, szomszédos Krassó-Szörény megyének 
a Retyezáthoz dűlőző Godján és Szárkő hegyvonulata. Hogy előzőleg történt-e onnan 
és milyen mértékű átszivárgás, erről az uradalmi személyzet sem tudott mit mondani. 
Később aztán tapasztaltunk annyit, hogy a meglevő retyezáti törzsállomány szolgálati 
időm folyamán nagyjából egyenletes maradt; tagjainak száma hol némi javulást muta
tott, hol -  a farkasok pusztítása folytán -  meggyérült. Ami a vad kilövését illeti, az a te
repnek rendkívüli nehézsége, valamint a felismert öreg kocák lehető kímélése mellett, 
a mérsékelten gyakorolt vadászat folyamányaként, észrevehető változással nem járt. 
Maga az uradalom célirányos vadászatot vaddisznóra egyáltalában nem is tartott. Jel
lemző volt az is, hogy maguk a birtokos háziurak sem ismerték területükön a vaddisz
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nót. Vendégvadász sem akadt, akit a vaddisznó érdekelt volna. Volt nekem is egy ba
rátom, aki egyszer-kétszer kijött a hegyekbe, azontúl azonban lemondott a kilátásta
lan és fárasztó vállalkozásról. A személyzet tagjai élhettek a vaddisznó vadászatával, 
egy-kettő gyakorolta is a maga módja szerint, de nem azzal a kitartással, ami ered
ményre vezethetett volna. Ok a tél folyamán nagyobb kedvvel foglalkoztak a prémes 
vadfélék gereznáinak háládatosabb begyűjtésével. Ilyen körülmények között az elért 
sikert bizonyító „sörteecset” díszjelvényre csak olyan helyben lakó, vadászvérű sze
mély számíthatott, aki a téli üzemek szüneteltetése alatt lankadatlan ambicióval, fel- 
készülten és napról napra (a friss hó adta lehetőségeket nem elszalasztva) felkeresi a szám- 
bavehető és bejárható, 15 000 holdas hegységrésznek valamelyik zegzugában 
rejtőzködő „erdei” kondát.

Mindenáron akarni! -  erre a célhoz vezető vonalra kellett lépnem nekem is, ha már 
bátor voltam vállalni egy félelmetesnek jelzett hegyóriás erdei üzemeinek legkevésbé 
csábító feladatait. Akarnom kellett azért is, hogy már az első tél nyomasztóan nyugal
mas viszonyai között testileg is felkészüljek a tavasz-nyár-ősz reám váró, nehéz prob
lémáira.

EPIZÓDOK AZ ELSŐ TÉLEN*

1906 karácsonyára érkeztem le új otthonomba, Malomvízre. Ami az otthont illeti, ez or
szághatárszéli faluban, egy magányosan álló, lakadan, kifagyott épület volt, benne egy ide
iglenesen, legénylakásul berendezett szobával. A legfeljebb naptárral jelzett karácsonyi 
ünnepek melegségének hiánya mellett a jövevény számára a behavazott, néptelen környe
zet sem árasztott barátságos hangulatot. Mit volt mit tennem, legelőször a teendőkkel is
merkedtem meg, részletesen tanulmányozva azok iratait, és türelmedenül vártam az új 
esztendőt, amikor a térképeken terpeszkedő hegyóriást a valóságban is meg fogom ismer
ni. Csak engedjék meg a hó- és jégviszonyok, felmegyek a hegyekbe. Oda azonban, aho
gyan embereim elmondották, nem volt szokásban tél közepén kiszállásra menni.

A télire átpatkolt paraszti hátilovak január 2-ára felnyergelten, készen álltak, és szol
gálati beosztottjaimmal nekiindultunk a fagyosan ködbe borult hegyeknek. A jeges ös
vényen a vezetéklovak előtt jobbára gyalogosan törtettünk fel az első üzemi tanyára. Ott 
már némi betekintést nyertem a havas birodalom kitáruló völgyeibe és távoli ormaira. 
Ott találtuk az első üzemi facsúsztatót, behavazottan, emberek nélkül. A munkások még 
valahol messze, az otthonukban ülték a hetekre szóló, évfordulói ünnepeket.

Csúsztatócsatorna! Rajzolni rajzoltam csúsztatókat az akadémián, de látni akkor lát
tam életemben az elsőt.

A táj körös-körül jégvirágos kristálypalota képét mutatta, csupán a Gorgána fenyve
seihez nekidűlő Bradacel meredekjén látszottak tisztább foltok -  a déli napsütéstől lesu
hanó hólavinák útjai. Embereim elmondták, hogy a déli kitettségű Bradacel az egyedü
li ismert hegyoldal, ahol a magashegység vaddisznóira valószínűleg rá fogunk találni.

De hogyan?
A távcsövek segítségével kivett pár tűrási folt fent, magasan, a gerinc alatt -  róluk 

ugyan nem tudtuk: frissek-e? -  arra mutattak, hogy a vaddisznók a gyepes oldalra a túl
oldali fenyvesből váltanak ki. Ez utóbbin ritka nyírcsoportok, a völgyek mentén sűrű 
mogyorósok, helyenként hosszan lenyúló kőfolyások voltak, kicsorbult sziklatömbök

* Lásd a 92. számú bibliográfiai tételt, ahol ezt a fejezetet a korabeli Vadászlap olvasóinak írta le.
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kel. Abban maradtunk -  kivételesen öten voltunk együtt hogy ezúttal valamennyien 
feltörtetünk a gerincre, és a továbbiakra nézve majd a helyszínen fogunk határozni.

A magas hegymászás újság volt előttem, újak voltak rajtam a megrendelésre ké
szített bakancsok is, kanizsai cipészünknek e célra csinált első remekművei. A balek 
könnyelműségével átvett remekművek azonban nem bizonyultak mesteri készítmé
nyeknek; kezdtem velük mind nagyobbakat csúszni, és sok helyen komolyan veszé
lyes helyzetek álltak elő. Embereim figyelmeztettek rá, hogy a bakancs peremébe 
befűzött kampós szegsor foghíjassá vált, és a szegek fele máris hiányzik. A legtöbb
je egészében potyogott ki, a bentlévők meg elhajlottak és kihullás előtt állnak. A si
ma talpakkal, hacsak nem négykézlábon, soha nem értem volna el a gerincet. Lefe
lé meg az ölükben hozhattak volna le, ha az egyik emberem saját jégpatkóit 
bocskoráról nem szereli át az én bakancsaimra. így is ügyetlenül ment a dolog, de a 
szeges végű hegymászó bot segítségével valamennyire lépést tarthattam a „retyezá- 
tiasan adjusztált” társaimmal. Magyar, német, román nyelven, felváltva szidalmaz
tuk a „susztert”, aki a remekművel nagy büszkén lepett meg. A stájer vadász pedig 
máris megállapította rólam: meglátszik, hogy nem születtem Hochgebirgs Forst- 
und Waidmann-nak! Persze hogy nem születtem annak, de be kellett válnom arra 
is! Amikor hetekkel később „goizerni” bakancsokkal jártam, a jáger csak akkor is
merte el, nagy nehezen, hogy -  ha vele nem is egyenrangú, de idővel -  Gamsjáger 
(zergevadász) is válhat belőlem.

Sem a túrások földtörmelékén, sem a fagyos hótakarón talált nyomok nem adtak 
biztos támpontot friss voltuk felől, csak egy kevés hullaték árult el annyit, hogy a disz
nók a közeli napokban jártak ott. Nem tehettünk okosabbat: hosszú vitatkozás után 
embereim is belementek abba, hogy a Gorgána fenyvesében hajtással fogunk próbál
kozni. Ez az én kívánságom volt, szerencsére ez egyszer volt hozzá elegendő ember. 
A türelmetlenség is rávitt: az áhított vadhoz mielőbb közelebb kívántam kerülni.

A hajtás abból állt: társaim -  a jáger vezetésével -  a gerinc mentén, annak a nagy 
hótól lesepert, déli oldalán lejártak vagy egy kilométert, onnan aztán leereszkedve 
a fenyvesbe frontot alkottak, és átfésülték a területet felém, aki a vadváltó közelé
ben, a gerincen foglaltam állást. A sűrű lombú lucfenyő szálerdőben a hóréteg gá
zolható magasságú volt, a hajtás mégis sokáig tartott, és részemre nem hozott ered
ményt. A hajtok mondták aztán el, hogy egy magányos, nagy disznó hosszú vonalon 
haladt előre lőállásom felé, egy helyen azonban hirtelen megtorpant -  valószínűleg 
szelet fogott -  és visszatört. Egyenesen Todoroni vadőrnek ment neki, és -  az ő 
megbízható szavaival így mondta el -  öklelőleg támadt reá, neki azonban sikerült 
egy fa mögé ugrani. Végül, hogy a vadkan figyelmét elterelje magáról, nagy, zsíros 
juhkucsmáját hajította az alig méternyire eltörtető vadkan elé. Neki medvével is 
volt már hasonló kalandja. Hogy a hajtás területén egy külön konda is tartózkodott, 
ezt újabb, friss nyomok árulták el; a 6-7 tagból álló konda oldalt tört ki, valahol a tere
lés közepe táján.

Már az is nagy örömömre szolgált, hogy az első vaddisznókra rátaláltunk. Legna
gyobb kedvem támadt mindjárt rámenni a vadkan nyomvonalára és követni azt, ab
ban a reményben, hogy a sziklás lejtőn nagyon messzire úgysem haladhatott (több 
helyen a hótorlasz is elállhatta az útját), és talán még az este leszállta előtt beérhető 
lenne. Ezt én magam gondoltam így ki, tapasztalt társaim azonban a vállalkozást -  
kivétel nélkül -  teljesen hiábavalónak jelentették ki, de nem ajánlották a konda utá
ni törtetést sem. Csak barátságos ösztökélésre -  húzódásukat leszerelve nem is a fő
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nöki, hanem a fiatalos hévtől fűtött, lelkes fellépésemmel -  álltak rá, hogy próbálkoz
zunk meg a fáradságos feladattal, a vadkan utáncserkészetével. A cserkészethez vi
szont csak egy kísérőre volt szükségem, a többi hajtó megérdemelten tarthatott pi
henőt.

Rátalálva a vadkan nyomvonalára, azt kedvező széllel követtük jó darabig. A végén 
aztán rájöttünk arra, hogy a „vasfejű” vadkan megelégelte az aznapi, váratlan nyugta- 
lanítást, és átváltott egy másik hegységbe, az ősvadon jellegű Burzu irányába, ahova 
nem mehettünk utána.

A l l  órás kirándulás végeztével levonultunk a tanyára. Egy teljes hétig vaddisznóink 
pagonyait zavartalanul hagytuk. Rá egy hétre ismét felkerültem a vágásba és a Bradacelt 
is tervbe vettem. A terepet nagyjában már élőbbről ismertem, és a jágerrel is megegye
zett a véleményünk abban, hogy próbálkozzunk meg a cserkészettel. A gyéren fásult és 
800-1000 m-es, meredek hegyoldal cserkelésre alkalmasnak látszott, egyéb módszerrel 
különben sem élhettünk volna. A menetelés irányát az uralkodó szél alapján tűztük ki, 
számolva azzal is, hogy a szél kisebb huzatai nap közben is lényegesen változhatnak, sőt 
ellentétesre is fordulhatnak. A falazat magassága viszont lehetővé tette, hogy útvonalul 
a legkedvezőbb rétegvonalat válasszuk ki, oda és vissza, alább vagy feljebb.

A cserkelést reggel kezdtük el, és megállás nélkül folytatva megállapítottunk anny
it, hogy a keresett konda megvan, rendszeresen vackol a gorganai fenyvesben, onnan 
vált aztán ki a Bradacel magasabb övére. E mellett kisebb, friss túrások tanúskodtak. 
Számításunk alapja nem lehetett más, mint a kilátást biztosító, egyes helycserékkel be
várni a késő délutánt, és a gorganai gerincet figyelemmel tartani. Magát a fenyves er
dőt kockázatos lett volna zavarni. Feltűnő volt, hogy vadat egész napon át nem észlel
tünk. A magasban esetleg zerge, az aljban őz jöhetett volna szóba. A Bradacel azonban 
nemegyszer esett útjába a hegységből levonuló farkasok hordáinak, távolabbról, a 
Lencsic nevű idegen belzet (enclave) felől érkező kutyacsaholás is zavarólag hatott vol
na a hegyoldalon tartózkodó vadra. Ami a jeges talajon való fáradalmas cserkelést ille
ti, jobban élveztem azt, mint egy hosszadalmas lesben állást a hajtásban. A cserkelő va
dász élénkebb, és szenvedélyét állandó izgalommal éli, és az eléje kerülő természeti 
képekben mindvégig újat és újat talál.

Éppen egy kiemelkedő, sziklás oldalélről vizsgálódtunk fel a magas gerinc felé, amikor 
a fenyvesből kilépett egy konda, és a fellegvárszerű sziklacsoport alján turkálni kezdett. 
A konda megjelenése az első percekben -  újszerűségénél fogva -  rendkívüli izgalomba ho
zott, és ha nem is olyan mértékben, de erősen felvillanyozta társamat is, hiszen ez a kép 
előtte is ritkaságszámba ment. Szükségét éreztem annak, hogy összeszedjem magam, le
hetőleg minél előbb, hiszen minden kedvezőnek látszott arra, hogy végre lövéshez jussak.

Kedvező széllel indultunk a konda felé, és, felhasználva a terepen kínálkozó fedezé
keket, széles, kőgörgeteges surlóhoz jutottunk el -  a hótakarón visszahagyva a messzi
ről is megfigyelhető csapásvonalunkat. A katlan szélénél sziklafal fedezéke mögött fog
laltunk állást, és ott vártuk a lassú léptekkel felénk közeledő konda beérkezését a 
kőgörgetegek lövéssel elérhető pontjáig. Gyönyörűség volt a festményekről ismert ké
pet teljes egészében élveznem: elöl egy erős disznó tört utat a helyenkint felgyűlt, fél
méteres hóban, közvetlenül mögötte hozzá hasonló nagyságú disznó segített neki a hó 
széthányásában, majd libasorban utánuk 6 egyforma nagyságú süldő következett. Es 
jöttek-jöttek, fel-felfigyelve, látszólag célirányosan, mint otthonosak a gyakran látoga
tott terepen -  számunkra azt a biztos reményt kínálva, hogy a közöttünk lévő, több száz 
lépésnyi vonalat gyanútlanul fogják megtenni
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Távcsövünket feszesen tartottuk a disznók felé. Társam az elsőről a vadkan tippjét 
adta -  lehet, hogy az volt, bár alig különbözött a hasonló nagyságú kocától -, az alak 
tagoltságára nézve azonban mind a kettő egyforma volt. Az agyarakat egyiken sem le
hetett kivenni, mivel a fejük hótól ragacsos volt. Végül abban állapodtunk meg, hogy 
lövésemet az elsőre -  a vadkanra -  fogom majd leadni.

Ismétlő Mauseremat feszesen tartom kesztyűtlen, csupasz markomban -gyorsítóra 
rögzített ravasszal -, lövésre készen. A fegyveren céltávcső nincs. Hiányát nem érzem, 
a szemem jó, viszont a távolságok a magashegységben kivételesen nagyok. Am legyen 
meg az egyenlőtlen harcban a vadnak is az az előnye, amely a találatok bizonytalansá
gából áll elő!

És most á konda beérkezik a katlan közepére. A becsült távolság 120 lépés. A veze
tő nagy disznó hirtelen megtorpan -  odaért a mi csapásunkig -, felszimatol, s a csapást 
nem lépi át. Kissé oldalt fordul el, nyilván visszatörni készül. Mögötte a megriadt kon
da merev pontokként feketéllik a havon Pompás cél a keresztben álló vadkan széles, 
magas marja, magasítva a felálló sörtékkel is.

Most elképesztő történik!
Éles csattanással a golyó felrepül az égbe, a konda pedig eliramodik vissza, fel a hegy

re. Mielőtt még a vadkant célba vettem volna, a fegyver magától elsült! Dehogy magától 
sült az el! Fagyos ujjam hegyével megérinthettem a túl érzékeny, rögzített ravaszt.

Az elvesző lövés sipító hangjára ma is elfog a döbbenet. A magam képét nem látom, 
de látom a társamét -  ráfagyottan a csalódás megnyúlt vonásaival. Mindketten elné
multunk, hideg szemeket meresztve az elröppenő fekete pontok után. Hiába repetálom 
be a másik golyót, a konda már a gerincre ér fel, és -  hógolyókat vágva hátra -  bevá
gódik a sötét fenyvesbe. Eltűnt a kép, magunkra maradtunk az elveszett csata néptelen 
színterén, a szerencsétlen esettől leverten -  mindjárt az első vadászatom kezdetén... 
Hogy az eset mekkora csapásként hatott rám, azt meg fogja érteni minden vadász, aki 
hasonló helyzetben ilyet átélt. Társam első szava kevés vigaszt adott: pechnek pech, de 
megtörténik az ilyen kalamitás. Fagyos időben és izgalmi állapotban a beélesített ra
vasz lecsúszhat kisebb rázkódástól, talán még erősebb leheletre is.

A kezdet tehát vaddisznóra rosszul indult, leverten tartott napokon át, és ami nem 
volt elég, rá két hétre, január 24-én újabb kalamitással ismétlődött meg.

Ezúttal is fent járva a vágásban, a Bradacelen cserkelés közben az ismerős vaddisz
nóinkra találtunk rá. Késő délután a konda ugyanazon magasságban turkált, egy fel- 
ágaskodó sziklatömb alján. A gerinc felől lejövet kísérőmmel sikerült -  ügyeskedve és 
még több szerencsével -  belopnunk a turkálással elfoglalt kondát. Eljutottunk a kérdé
ses szirthez, a disznók pedig közvetlen alattunk maradhattak, mert cserkelés közben 
nem láttuk őket onnan elmozdulni.

Tényleg ott is voltak. Szemrekaptuk az egyik süldőt, az utolsót, igaz, csak a hátsó 
felét. Biztosra vettem a sikert; csak a sziklatömb élén kellett előrehajolnom. Letettem 
már a kalapomat is, s a fegyver csövét kezdtem előretolni...

Most meg az történt: messziről, az átellenes vágás felől, a csendbe hirtelen erős 
koppanás vágott bele -  az estidő közeledtével a síkosra fagyott facsatornán megkezd
ték a kitermelt bükk hasábfa csúsztatását. A csatorna végéről 30-40 méteres ívben ki
repülő, nehéz hasábok oly erős csattanással ütődtek a halomhoz, hogy a disznók -  hal
lottuk röffenésüket -  állásunk alól riadtan ugrottak el.

Kritikus pillanatok előtt álltunk; elvesztettük a disznainkat!
De ez sem volt elég! Az izgalmat külön betetőzte még egy váratlan, újabb kalamitás!
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A kapkodásban felületesen leszúrt, vasalt végű botom a fagyos havon kezdett lefelé 
csúszni -  a disznók irányába. Megrettentem, hogy a leguruló és bukfencező bot végleg 
elriasztja helyükről az egyszer már elugrasztott vaddisznókat. Szerencsére a keresztbe 
fordult, hosszú bot egy helyen megakadt, igaz, a konda már futásban volt, és a legtöbb 
disznó el is tűnt a sziklatömbök mögött, csupán egy elkésett süldő maradt hátra, de az 
is vágtatott lefelé, a többiek után...

Erre a süldőre aztán leadhattam egy kivételesen sikerült lövést! A gerince hosszá
ban átvágott süldő összerogyott, majd -  20-25 méteres lecsúszás után -  fennakadtan 
maradt. A leterített kis kan süldő vaddisznónak kicsi volt ugyan, ámde vaddisznó volt, 
a legelső, s kezdetnek kielégítően nagy öröm! Első dolgom volt: a sörtéjéből kalapom
hoz díszecsetet tűztem fel.

Az eset után 3 hétig zavartalanul hagytuk a Bradacelt. Mindamellett közben figye
lemmel kísértük disznainkat. Távcsővel a hegyoldalt le-lekerestük, és, útbaejtve a pa
gonyt körülfogó erdőket, utánanéztünk a koslatás idején jelentkező bestiális farkasok
nak is. Sajnálatos volt, hogy farkastól ürüléket több helyen is találtunk -  telve 
vaddisznósörtével. Joggal tarthattunk attól, hogy a megmaradt 5 süldőnkben hiányt fo
gunk találni. A retyezáti farkas a hegység vadjaiból -  a zerge mellett -  legelőbb őzből 
és télen vaddisznóból szokta kiragadni a vámját. Friss havazások után a nyomjelek út
ján ki is derült, hogy a konda a felére apadt, a vadkan végleg eltűnt, a nagy koca helyé
be pedig mintha egy nálánál kisebb vaddisznó lépett volna. A nagy kocáról az a gya
núnk támadt, hogy a farkasok elől végleg behúzódott a zárt fenyvesekbe, vagy átváltott 
a Burzu sziklabérces zugába, és ott is fog maradni -  leendő malacait a farkasok elől 
megmentendő. Vele nem is kívántam volna találkozni.

Párszori sikertelen cserkészet után végre február végén a Bradacel középső lejtőjén 
beloptam egy felfedezett süldőt. Társai is lehettek, de azokat elfedte az erősen hullá
mos terep. A süldőre sikerült egy lövést leadnom. A meredek lejtőn visítva hempergett 
le, majd’ 100 méteres lesiklás után megkapaszkodott a vízszintes padkán, s ott csülök
re állt. Vérzése, valószínűleg a seb eltömődése folytán, elállt, maga a süldő aztán -  
újabb lövés leadhatása nélkül -  ellépdelt társai után. A csalódás kellemetlen volt, a Ma
user félacélköpenyes lövedékétől többet vártam.

A nyomkeresés nem vezetett eredményre, azokat a hómentes terepen elvesztettük. 
Másnap azonban a nyugtalanság nem hagyott békén, és a nyomozást folytattuk. Talá
lomra haladtunk végig több magassági vonalon a puszta, fagyos terepen, miközben jól 
távcső alá vettünk minden gyanús színű és -alakulatú foltot. Egyszer csak alattunk egy 
mély földtúrásból kikandikáló disznófejet pillantottunk meg. Mire elzárt fegyveremet 
készenlétbe helyeztem, egyszerre két disznó perdült ki a rejtekhelyéről. A nagyobbikat
-  még elugrása előtt -  2/3-köpenyes golyóval sikerült nyaktövön lőnöm, az tűzben is 
maradt. Az eliramodó süldő után 3 golyót küldtem, látszólag adott ugyan gyenge jel
zést, de aztán szemünk elől végleg eltűnt. A hótalan, törmelékes terepen a nyomvona
lát elvesztettük, ráadásul vércseppeket sem találtunk.

Leereszkedve a hátán fekvő, elejtett vaddisznóhoz, tőle alig 10 lépésnyire rátalál
tunk az előző napon megsebzett, régen kihűlt, összegémberedett vadsüldőre. A véko
nyán kissé magasan keresztüllőtt disznó még éjfél előtt kimúlhatott. A váratlan lelet 
láttára volt min csodálkoznunk, örömöm meg annál nagyobb volt, hogy az elveszett
nek hitt süldőre szerencsésen rátaláltunk. Ritka érdekességként könyveltem el a kon- 
dában élő vaddisznók eme szoros összetartását igazoló bizonyítékot, egyikét a sok kér
désnek, amely mind újság volt előttem. Úgy történhetett: a szétugrasztott, hármas
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kondából a hosszú téli éjszaka folyamán kettő visszatért a sebesült társához, s mivel az 
nem tudott velük együtt haladni, közvetlen mellette frissen túrt, illetve túrással kibő
vített üregbe húzódtak be nappali nyugovóra.

Társamnak kellemes szórakozása volt a két disznót, egyiket a másik után, fáradság 
nélkül legurgatni a meredekről, annál nehezebb volt a Zlata-patak medrén átvonszolni 
őket. Szívesen álltam be én is az élvezetes, vadászias szórakozásba, és disznainkat a pus
kaszíjnál fogva könnyedén húztuk le a völgyben fekvő tanyáig.

Az első téli idény 3 elejtett vaddisznóval telire töltötte vágyaim serlegét, és sok ta
nulsággal gazdagított a magashegységi cserkelés megismerésében. Golyós fegyverem
mel, a kéz alatt vásárolt 7,9 mm-es, kicifrázott, végigagyas, nehéz Mauserral azonban 
nem voltam megelégedve, és még inkább meginogtam a fegyver megbecsülésében, 
amikor hetekkel később állítólag rátaláltak a januári cserkészetemen a lövés találatának 
gyenge jelzésével eliramodott süldő tetemére. A leadott jelentés szerint lehetetlen volt 
megállapítani rajta: vajon komolyabb lövéstől származó sebesülés, illetve szikláról való 
lezuhanás vagy egyéb okozta-e a szerencsétlen süldő pusztulását? Testén a sebek körü
li feloszlás és rágás nem adott módot pontosabb megállapításra. Ezt a példányt be sem 
vezettem lőjegyzékembe, mint bizonytalant, kihagytam. A Mausert két évvel később 
felváltó, az az időben kibocsátott Mannlicher-Schoenaurral aztán a vaddisznók vona
lán nem történt többé hasonló, sajnálatos veszteség.

A VADREGÉNYES KOLCVÁR ERDEIBEN

Malomvíz községből elindulva a Retyezát bérceiről lerohanó Malomvíz-patak torko
latához érünk. Felette csodamagasságból, a bükkös erdők tömör falából egy szürkés
fehér színfolt tekint alá. Ez Kolcvárnak, az egykori lovagvárnak a még le nem omlott 
falmaradványa.

A falakat tartó kőszirt annyira meredek, hogy északi oldaláról meg sem mászható. 
A vár körül az erdészeti növényföldrajz kutatója is érdekes képet nyer az évszázados 
gesztenye- és diófák egyes példányai alakjában.

Kolcvárról az Erdészeti Lapok 1882. évi szeptemberi számában a következőket ol
vashatjuk: „A Kolcz, románul szikla, a Retyezátból közvetlenül északnak lejtő hegy
nyúlvány végfoka és teljesen uralkodik az alatta ellaposodó vidék fölött. Hajdan 
Uncsuk falváról indult ki a hozzávezető út s a lőpor romboló korszaka előtt valódi sas
fészek lehetett, hol a támadók előtt kevés emberrel is biztos védelmet nyerhetett a vár
úr, béke idején pedig onnan tartotta féken az egész környéket. A Kendeffyek ősi vára 
ez s ide vonatkozik Kendeffyné szép regéje, kiről a népmonda azt tartja, hogy férje 
váltságdíját éjnapi folytonos munkával teremté össze s szorgos munkája közben elan- 
dalodva, pergő orsója az alant zuhogó malomvízi patakig szaladt le. Vijjogó vércsék és 
vadgalambok rebbennek fel itt most érkezésünkre. A falak omladozásban vannak, de 
elhagyatóttságukban még sajátosabb vonzerőt gyakorolnak reánk. Rezső trónörökös 
fogékony lelke hogy maradhatott volna érintetlenül, a mohosuló falak és szédületes 
meredély láttára.”7

Kolcvár és a Retyezát a nagy francia regényíró, Verne képzeletét is foglalkoztatta. 
A „Várkastély a Kárpátokban” című művében fantasztikus képet festett a várról. Ver
ne Erdélyt Európa „szélső (!) tartományai” közé sorolja, a Retyezát-hegységet pedig 
„Erdély legzordabb részéhez” A regény egyik főszereplője Deck Miklós, az erdész, 
aki -  hozzáillően a vadonbeli szolgálatához -  természetesen edzett, bátor férfi. O a leg-
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különb a babonára hajlamos falusiak között, aki egyedül is kész behatolni a félelmetes 
hírű várkastélyba.8

Ha van valaki, aki Verne regényét a legnagyobb érdeklődéssel olvasta, az én va
gyok. Csak fel kellett tekintenem a szobám falára, hogy az erős vadkantrófeákkal díszí
tett faragványos tábláról leolvassam:

„Kolcvár -  1909. február 11.
Kolcvár -  1909. február 25.”
Kolcvár erdeihez vaddisznóvadászataim két kiemelkedő és kivételes eredményű 

eseménye fűződik.
A vadászat rendszerint cserkészetből állt, színhelyünk a magas, szálas erdő volt. A szá

las erdő, mint a természeti erők egyik legkifejezőbb alkotása, nyújtja a legszebb kör
nyezetet az erdők ősvadja, a vaddisznó vadászatához. A Kolcvár erdeiben lejátszódott 
epizódok vadászpályám kezdetének drága emlékei közé tartoznak. Maga az a körül
mény, hogy a két esemény egészen rövid időnek, pontosan 14 napnak a keretébe illesz
kedett be, hozta azt is magával, hogy Kolcvár romjainál a vadászörömöknek nem is 
a tavában, hanem az örömérzés tengerében úsztam.

Ügy történt, hogy 1909. február első napjaiban a vadőrök egy erős vaddisznó 
nyomaira találtak rá. A kedvező hóviszonyok lehetővé tették a nyomozások megejté- 
sét. A magányosan járó disznó, feltehetően vadkan, napok óta a Kolcvár feletti bük
kösökben tartózkodott, és vélhetőleg a pagonyból nem váltott ki.

Agyaras vadkanhoz akkoráig szerencsém nem volt. Nagyon, de nagyon izgatott 
a kérdés. A téli farkasmérgezéssel foglalkozó és a pagonyba kijáró vadőröket külön, 
prémiummal serkentettem a körültekintő nyomozások megtartására. Kifejeztem azt 
a kívánságomat is, hogy ők a vadkanra lövéssel ne éljenek, s azt ne is zavarják.

Február 11-én délelőtt a jáger azzal állított be hozzám, hogy a friss éjszakai hava
zás után egy disznónak a vár alatti sűrűségbe bevezető nyomaira talált rá. A szálas ál
lományok között a régebbi tarvágásból származó erdőrészlet -  mintegy 20 hold ki
terjedéssel -  volt az egyetlen sűrűség. Oda azelőtt disznó még egyszer sem váltott be; 
kivezető nyomokat azonban a jáger nem figyelt meg.

Két emberrel azonnal kimentünk a helyszínre. Csalogattatva a szépen kimért, 
egyenes nyomvonaltól, a disznóra magam készültem rácserkészni. A cserkészetet 
azonban már az első lépések után abba kellett hagynom, mert visszatartott a le nem 
olvadt, a cserjésre rátapadt, vastag hótakaró. Kénytelenek voltunk tereléshez folya
modni, a jáger is ezt ajánlotta. A vadászatot találomra kiterveztük, és kiagyaltuk a fel
állásom pontját is. (A taktika egészében új volt előttünk.)

A hajtásnak egyik oldalát a vár alatti, százötven méteres, függőleges sziklafalazat biz
tosította, ugyanakkor a disznó visszatérését az alsóbb tájak felé nem tartottuk szükséges
nek számításba venni. Maradt a kiváltásra alkalmas két hosszú vonal elbírálása. Szeren
cse dolga volt, hogy lőállásom pontját hol választom meg. Ez a megérzésen múlik.

Választásom olyan pontra esett, ahonnan a magas szálerdőben a legkiterjedtebb 
kilátás nyílt a menedéket kínáló hegyoldalra. Helyemről szemmel tarthattam a disz
nó bevezető nyomait és betekinthettem a várromig vezető vonalat is. A jáger oldalt 
állt el, messze tőlem, és egy számbavehető, másik kitörési vonalat szállt meg.

A terelés sikerrel járt. A disznó nem engedte magát sokat zavartatni, teknőjét korán 
elhagyta és irányt vett a magas hegyoldal felé. A sűrűségből nesztelenül lépett ki, és, 
áthaladva keresztező nyomaimon, zsinóregyenesen haladt fel a magas szálerdőbe.
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Az egyszintű, elegyetlen bükkös erdő oszlopcsarnokában száz lépésig egyre-másra 
a legkívánatosabb kilövésre nyílt alkalmam. Éltem is a csábítóan kedvező helyzettel.

A térköz egyik kiválasztott pontján 7,9 mm-es Mauserommal rálőttem a sikeres
nek ígérkező szökésében gyanútlanul haladó -  és már vadkannak felismert -  agyaras- 
ra. A találatot -  mondhatnám -  száz percentben biztosra vettem, hiszen akkora nagy
ságú fekete célpontra -  inkább céltáblára -  talán még soha nem irányítottam golyót, 
amekkorát a vadkan magas marú, széles váll-lapja tárt elém. A vadkan nem is haladt 
gyorsan; a behavazott térségen magabízóan, mélyen lehorgasztott fejjel lépdelt előre 
a [Degenfeld-]birtokhatárt képező gerinc felé. Nem is volt távolabbra 70-80 lépésnél.

Életemben az első vadkan fegyverem előtt! Rendkívüli élmény, így lövésemet szo
rongó érzéssel adtam le a 2/3 acélköpenyes golyóval. A lövésre azonban a vadkan 
meg sem ingott, csupán néhány sörteszálat láttam volna lehullni a hóra. Izgatottan 
siettem a második lövéssel, mire a disznó előrebukott, és a jó találattól egészében 
omlott össze az arasznyi magas hóterítőn.

Mélyen megilletődve tekintettem a mozdulatlan, fekete test felé.
Nem siettem mindjárt hozzá. Időt hagytam arra, hogy maradandóan teleszívjam ma

gam az ünnepélyes percek áhítatával. Élvezni kívántam a lepergett képet. A bükkös erdő 
oszlopai között leterített, az élőbbről nem ismert, a még néhány percek előtt álomba me
rült, a szökési irányában végzetesen tévedő nagy disznót, nehogy elmosódjék emlékeze
temből az utolsó, rövid útja, amint, kitérve a legkisebb közeledő zaj elől, gyanútlanul ha
lad a biztonságosabb, magas hegyek felé. A kolcvári vadkan sorsa váratlan, gyors 
lefolyással teljesedett be. Visszaesett örök álmába, visszahagyva számomra a kielégültség 
boldogító érzését. A hozzá méltó tisztelettel lépdeltem azután elpihent teteméhez.

Én voltam az első, aki hozzáléptem, és fejéről lesimítottam a reátapadt havat. 
Agyarai lenyűgözőleg hatottak rám! Már rápillantva is a kivételesek közé tartozóknak 
véltem.

Megbámultam testének alkatát is. Nem a kövér teltség jellegezte, ahelyett cson
tozata vázának hatalmas felépítése hatott rám, a tömör erőnek teljessége, amivel a hegye
ket járta, és átélte számos év, talán évtized zordságát és viharait. Nem győztem ma
gamat eléggé kigyönyörködni az előttem újszerű ősvadban, fajának egyik 
rekordpéldányában -  első vadkanomban. Aztán az oldalára fektetett zsákmányt vala
mennyien körülálltuk. A jáger véleménye is az volt, hogy hasonló kapitálist a Retyezát 
erdeiben az ideig nem ejtettek el.

Embereimet főképpen a vadkan testsúlya érdekelte. Megemeltük mind a négyen; 
azt ki másfél, ki két mázsára becsülte. Ismeretes, hogy a magashegység vaddisznói 
nem szokták elérni azt a testsúlyt, amivel gazdagabb táplálékú élőterek öreg vaddisz
nói szokták a vadászokat meglepni. De nem is az volt a döntő, legkevésbé az inas-szí
vós, elkékült húsnak a mennyisége. A kolcvári vadkan értékmérő és maradandó dísze 
a trófeája volt! Számolgatni kezdtük, hogy a hosszú agyaraknak hányad része lehet 
beágyazva a kan állkapcsába, és kihoztunk egyre-másra 23-24 cm-t. A bal agyarnak 
csorbult volt a hegye. (Kifőzés után a hosszú agyarak túlhaladták a 24 cm-t.)

A fejedelmi zsákmányt másnap szekérre raktuk, és bevonultam vele Hátszegre, 
hogy ott fénykép készüljön róla. Meg kívántam örökíteni az első agyarast a maga ter
mészetes egészében.

Véledenül úgy adódott, hogy a birtokos is -  sétája közben -  megtekinthette a szeké
ren elhelyezett és lefedett vadkant. Látására meglehetősen izgalomba jött; mint vadász
zsákmányt különbnek tartotta egy erős zergebaknál is. Kedvet kapott részt venni egy
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hasonló vadászaton, hozzátette azonban, hogy csak akkor, amennyiben az biztos (?) 
eredményűnek ígérkezik. Nyilván úgy képzelte el a vadászatot, ahogyan azt a zergénél 
szokta meg. Erre aztán abban maradtunk, hogy a lehetőséget adandó alkalommal jelen
teni fogjuk.

Az alkalomra nem is kellett sokáig várakoznunk. Pár nap múlva máris mehetett 
a jelentés.

Nagy meglepetésünkre a pagonyban újabb erős disznó jelentkezett. Lehet, hogy az 
előbbi vetélytársa, feltehetőleg az is vadkan. Viselkedése azonban egészen más volt. 
A sűrűséget elkerülte, a magasabb erdőkből a vár közelébe nem jött le, viszont -  a je
lek szerint -  ott kitartónak mutatkozott. Maga a pagony új volt előttünk, újonnan bé
relt terület, s lám ezúttal idegenből érkezett, vendégvaddisznóval.

A vadászat kivitelén volt mit tanakodnunk. A pagony cserkészetre nem volt alkal
mas, éppúgy terelő vadászatra sem. A terep nagyvonalúsága és a zárt faállományok egy
öntetű szerkezete mellett csak tervszerű hajtóvadászat vezethetett volna eredményhez. 
Ahhoz azonban nem egy-két, hanem legalább 8-10 puskásra lett volna szükség. A kér
dés a birtokoson fordult meg, aki végül is a bizonytalan kísérletezésről lemondott. 
A maga részéről a vaddisznót nem tartotta érdemesnek a nagyobb felkészülésre. Erre 
aztán magam készültem fel a „lenézett” vaddisznó felkeresésére.

Pontosan két héttel az első vadkan elejtése után, február 25-én, a jágerral kettesben 
elindultunk a kolcvári felső pagonyba.

Kombinált módszeres vadászat állt előttünk. Amennyiben hótakaróra fogunk találni, 
először is nyomkeresés, utána nyomkövetés, hónak hiányában pedig a szokásos cserkészet. 
A hótakaró -  a vadászat hosszas halogatása alatt -  erős olvadásnak indult, és a legjobb eset
ben is csak foltokban volt található. Vadászatunk tehát -  a csupa szikla és görgeteges terü
letek kivitelével -  mindvégig cserkészetből fog állni, a cserkészetnek is a legjavából! Tehát 
lopakodás fától fáig, kőoszloptól a másikig, be-betekintve a terepet jellegző, kadanszerű 
mélyedésekbe, megvizsgálva minden gyanús pontot, igazodva a széljáráshoz, így, rétegvo
naltól rétegvonalig. A teknőjében elfekvő disznó miatt számoltunk azzal is, hogy a kere
sett vadra a lövés csak ugrásában lesz leadható. Maga az erdő is túl sűrű állományú, fiata
labb a kolcvárinál, a középkorú és fiatalabb bükköst több helyen cserjeszint is kitöltötte. 
A vad szemrekapása csak rövid, sőt túl rövid közelségből volt várható.

A vadászatra az egész napot rászántuk. Egyenesen behaladtunk a pagony közepébe, 
és -  amennyire lehetséges az idegen szagot terjesztő, a környezettől elütő színezetű, 
a macskafajú vadhoz képest nehézkes mozgású vadásznak belopnia a vadat -  jártuk az 
erdőt, a kiválasztott fedezékek sorát. Ami kevés felismerhető nyomot helyenként talál
tunk, azok sem voltak összefüggően követhetők. Már jól bent jártunk a délutáni órák
ban, és a felső pagony távolabbi részéről már visszatérőben voltunk a lekeresett részle
tek felé, amikor az egyik kerek alakú mélyedésből kipattant a nagy disznó. Készült 
átfutni a katlan másik oldalára. Mielőtt annak peremét elérte volna, a lövésemet sike
rült leadni.

Távcsöves fegyverrel alig 20-25 lépés közelségre nekem, aki csak távcső nélküli 
fegyverrel éltem, a találat sehogy sem ment volna. így viszont az odakapott, gyors lö
véssel a nagy fekete testtel jól össze tudtam jönni.

Lövésemre a nagy disznó marja mögötti gerinctalálattal rogyott össze, és odafordult 
a legközelebbi fához. A lemélyedés lejtőjén hátán fekve, kifeszített lábakkal maradt.

A győzelem láttára kísérőmmel keményen kezet szorítottunk, miközben ragyogóan 
mosolyogtunk. Lelki érzéseink ünnepélyessége méltó volt a leterített agyarashoz.
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A vadkant testi alkatára, valamint agyaraira mintha az első kanról mintázták volna, 
alsó agyarai hasonlóan elérték a 24 cm hosszúsági méretet.

A 4-4 darabból összeálló két testvértrófea annyira összeillő, hogy rajtuk legfeljebb 
milliméter eltérésű adatok találhatók. (Akkoriban a pontozási elbírálás még nem volt 
szabályozva, azt csak az 1910. évi, első nemzetközi kiállítás vezette be. A felszerelt tró
feákról a pontos méretek utólag nem vehetők fel, mert tövük gipszbe öntött.)

A nagy eseményt társammal hosszas pihenővel ünnepeltük meg. A nehéz test kivon
tatása a hótól mentes, kőtörmelékes, hepe-hupás terepen kettőnknek ugyancsak dere- 
kas munkájába került, de a vele járó fáradtságot szívesen vállaltuk.

A lényegében egyszerű, de a lefolyásában bonyolult cserkészetet legsikerültebb va
dászataim egyikének tartom. Amellett lovagias jellegű volt abból a szempontból is, 
mert a vad túl közeli ugratása mellett sem használtam golyó helyett biztosabb találatú 
más lövedéket. Pedig előre látható volt, hogy szerencsés találkozás esetén is csak kizá
rólag rövid lövésre nyílhat alkalom. Már akkor is elvem volt, és ez meg is maradt, hogy 
nagyvadhoz nem méltó más, csakis a megfelelő golyós lövedék. Ezért nem volt életem
ben vegyescsövű fegyverem, se kétcsövű, se háromcsövű. Minden előnyük ellenére le
mondtam róluk, és inkább hagytam nem is egy kedvező lövési alkalmat elveszni.

A közel medve nagyságú két kolcvári vadkanbőr legénylakásom legszebb díszét ké
pezték. Ügy tekintettem rájuk, mint a lovagvári erdőség büszkeségeire, az erdőkre, 
amelyek ezer veszély között felnevelték és megőrizték őket a legmagasabb életkorig. 
Végül is a legnagyobb ellenfél, a vadász kellett szembekerüljön velük; ő is csak észbeli 
fölényével teríthette le az őserdő vadjait.

A két agyartrófeát felküldtem az 1910. évi bécsi nemzetközi kiállításra. Az első dí
jazottak mellett ott sem vallottak szégyent.9 A később évről évre megrendezett, orszá
gos trófeabemutatókra az agyarakat már nem küldtem be. Ott is megállták volna he
lyüket, ha számba veszem a budapesti kiállításokon szereplő, átlagosan 21,88 cm 
hosszúsági méretet. Kiválóságukra találó lesz megemlékeznem egy hírneves felvidéki 
vadász beszámolójáról. Bánó Iván szerint a kutyás vadászatokon elejtett 218 vaddisz
nóból10 mindössze egy vadkan agyara érte el a 23 cm-es hosszúságot. Külföldi szaklap
ból feljegyeztem egy másik adatot is: 30 év alatt elejtett 25 290 vaddisznóból (mekko
ra területről?) kiállításra került 358, díjazva volt 187, de csak 10 agyar érte el a 25 cm 
hosszúságot.

Az agyar a vadkan fegyvere, leghatásosabb fegyvere az alsó állkapocsból kimeredő 
hosszú- vagy nagyagyar. Ha ebből a szempontból számbaveszem azt, hogy a Retyezát 
erdőségeiben -  minden válogatás nélkül -  elejtett 11 agyarasnak több mint fele eléri és 
meg is haladja a 22 cm-t, az a feltevésem támad: a természet nem azzal a rendeltetés
sel ruházta-e fel a hegység vadkanjait, hogy megküzdhessenek a farkassal és talán 
a medvével is? E feltevésem mellett szólhatna az is, hogy a kiállítások tanúsága szerint 
a világrekord agyarakat is olyan élőhelyek termelték ki, mint Albánia, Kaukázus és fő
képpen Lengyelország erdőségei. (Lwów, 1930. Kerületátlag: 30,65 cm.)

Az meg természetes, hogy az erős agyarak kifejlődésének a vadkan magas életkora 
is feltétele.
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A SERBICAI NAGY KAN

Mint tavasz enyhe alkonyán az első szalonkát, oly nehezen várja a vadászember ősz vé
gén az első havat. A hó vezet rá a legóvatosabb vad nyomára, lenyomatot ad a félénk vad 
jelenlétéről, mozgásáról, beérkezéséről, valamint távozásáról. Az első hó láttára a va
dásznak nincs nyugta. Számításait és reményeit a hóra teszi fel. Azonnal indul és keres. 
Számba veszi vadját, gondoskodik róla és vadászni is készül. Különösen a vaddisznó és 
a hó úgy függenek össze, mint hal és víz, lepke és virág, fogoly és fűmagvas mező.

Arról a kevés vaddisznóról, amely a hegység óriási területein hol itt, hol ott élte év 
számra rejtett életét, az első havazás után még nem tudhattuk, hol tartózkodik. Az idő
járás a korai havazáskor még nem volt annyira zord, hogy ne találjon élelmet, és ezért 
nagyobb utakra kényszerüljön. Tehát legritkább eset volt az első havazáskor a disznók
tól nyomot találni.

Az előhegységben -  a községi bérelt területek erdeiben -  ismertünk néhány vadfor
gót. Ezek az erdők néhány órán belül elérhetők voltak. Ilyen volt Serbica is, a 600- 
1300 m-es, lomberdős övezetben. Bükkös erdők kocsánytalan tölggyel elegyedve borí
tották a területet, zömében sűrű, fiatalos, gyertyánosokkal együtt. A túl meredek, déli 
részeken foltokban mogyoró, nyír és virágos kőris váltakoztak. (A virágos kőrisnek 
a gerincen volt a legmagasabb ismert növényföldrajzi tenyészpontja.)

Közel kétévi megfigyelésre volt szükség, mire felfedeztük Serbica jelentőségét. 
A néhanapján kinyomozott és tényleg fel is hajtott disznók következetesen becsaptak 
minket. Egyszerűen eltűntek és nyomuk veszett. Erre feleségemet beszéltem rá, hogy 
egyszer ő is tartson velem a Serbicára. A ravasz disznaival egyedül nem boldogultam, 
vele talán szerencsém lesz!

Az örömeimben szívesen osztozó feleség tényleg velem tartott. Nem kívántam 
azonban őt túl magasra felvezetni. Találomra, a legmélyebb völgy aljában kerestem he
lyet lesállásra, onnan az egyik meredek oldalra széles kilátás nyílt. Erre -  közvetlenül 
a meder felett -  egy páholyszerű szikla kínálkozott. Rajta helyezkedtünk el, egy nagy 
bükkfa tövében. A nyakamból függő távcsövet átnyújtottam a feleségemnek. Nézeges
sen vele fel a közvetlenül előttünk hirtelen meredekségű hegyoldal betekinthető, fel
sőbb részeibe, ahonnan a disznót várjuk, engem pedig a gyors lövési mozgásomban 
a távcső ne zavarjon. Arra különben sem volt szükség, hajtásból érkező vadra úgysem 
használhattam volna.

Az „időzített” hajtok -  három vadőr -  jellövése után a vadat feszült figyelemmel 
vártuk. Hallani véltük egy-egy legurított kőtömb dörejének visszhangját. Serbicánk 
gerinc alatti, öblös katlana alkalmas volt arra, hogy a legurított kő zuhanása meg
könnyítse a hajtok munkáját, és a napsütésben esetleg mélyen alvó vaddisznót a teknő- 
jéből kimozdítsa.

Halálra rémülhetett az a nagy, magányos disznó, amely egy-kettőre megjelent fe
lettünk a hegyoldalon, és zsinóregyenesen rohant felénk, lefelé a lejtőn. Izgatóbb va
dászjelenetet nem sokat láttam.

A nagy disznó, mint a lavina magja, lesodort kőáradat tömegében csúszott egyene
sen felénk. A csülkeivel felvágott kavicsok gyorsabban repültek előre, mint maga a disz
nó, és gyors koppanással sziklapáholyunk aljához is verődtek.

-Jö n  a nagy kan! -  mondtam kitörő örömmel, érthetően felizgulva.
A helyzet a vad és a vadász között annyira szokatlan, szinte példátlan volt, hogy 

meglepetésemben hirtelen nem tudtam eldönteni: mikor lőjek? A szembelövés az adott
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helyzetben bizonytalannak látszott, de hasznosnak ígérkezett. Ez esetben a disznónak 
közvetlenül páholyunk alá kellett zuhannia, pár méternyire alattunk!

Hosszabb fejtörésre és okoskodásra időm nem volt, feleségemmel sem beszélhet
tem meg azt, hogy miféle gyönyörű és ritka érdekességű mozzanatnak vagyunk tanúi! 
Feleségem a hátam mögött mintha eltávolodott volna tőlem, eközben pedig valami 
tárgy nagy bukfencekkel gurult le tőlünk az árokba. Azt hittem, felülről kődarab 
pottyant le. Pedig a távcsövem volt! Azonban ez a koppanás sem zavarta meg a köze
ledő disznót.

Nem törődtem most már semmi mással: a szembejövő disznóra légvonalban alig 
10-12 lépésnyi távolságból rálőttem.

Jellemző volt az összeszűkülő völgy méreteire, hogy a közvetlen közelből leadott 
lövést egyenesen a disznó felületére irányíthattam. A másfél méter hosszúságú feke
teség csábító volt a megcélozásra, a golyó azonban ennek ellenére sem érte. Afelől 
nem volt kétségem, hogy éppen az évek óta keresett serbicai nagy kannal van dol
gom. A magányos, magas váll-lapú, csontos disznó, felborzolt, hosszú sörtével két
ség nélkül a nagy kan benyomását tette, bár a sietségben agyaraira nem terjesztettem 
ki a figyelmemet. Ami a tűlon-túl rövid távolságot illeti, az egyenesen zavarólag ha
tott reám. A hegyekben legtöbbször a nagyon is hosszú lövésekkel kellett számol
nunk.

A leadott lövésre a vadul levágtató disznón jelzést nem vehettem észre. Össze nem 
esett, ezért amikor az árokba leérkezve oldalt fordult, újabb lövést adtam rá. Az újabb 
lövésre egy kis kanyarulat mögött rögtön el is tűnt.

-  Ugye meglőttem? -  kérdeztem felizgultan a feleségemtől és hátratekintettem.
Uramfia! Az én kis feleségem a közvetlenül hátunk mögött álló vastag bükkfa tör

zsét tartotta átölelve. Kissé ugyan beijedtnek látszott, mégis csendesen viselkedett. 
Más fehérnép rikonyálásaival teljesen megvadította volna az amúgy is már feldühö
dött vadat.

-  Ugye szép volt? -  kérdezte.
-  Nagyszerű! -  jegyeztem meg.
-  Attól féltem, hogy reánk ugrik! -  mondta.
Egy cseppet sem csodálkoztam. Nem egy asszonyt, hanem bárkit, még vadászt is 

zavarba hozhatott volna ez a teljesen különleges, félelmetesnek is mondható helyzet. 
Magam is, csak mint a hegység terepalakulatainak és a hajtott vad viselkedésének már 
tájékozott ismerőse, láthattam tisztán, hogy a másfél méteres lavina -  labda módjára -  
mégsem ugorhat át egyenesen az ölünkbe!

Feleségem is teljesen megnyugodott, és tűrte a szidást, amiért ügyetlenül kiejtette 
kezéből a távcsövet.

Első dolgom volt a disznó után nézni. Erős vérzés jelezte, hogy a második golyót meg
kapta. Láthatólag erőlködésébe került, míg a mederből kitápászkodott a hegyoldalra. 
Előbb visszamentem a legurult távcsőért, aminek szerencsére nem történt nagyobb baja.

Aztán követtük a disznó jól felismerhető nyomvonalát. Fél kilométer után észrevet
tük magát a disznót is. Pár lépésnyire előttünk, egy mellékvölgy aljában gubbasztott. 
Óvatosságból még egy golyót eresztettem a nyaka tövébe, mire sebágyából kifordult -  
nem a nagy kan, hanem helyette egy vén, meddő vadkoca.

A nem várt felismerésre bizony elképedtem. Azt hittem és biztosra vettem, hogy 
a serbicai nagy kant ejtettem el. A terítékre kivontatva, ez a koca kinézésre semmiben 
sem maradt el egy harcias, robosztus vadkan mögött.
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Az eredményes vadászat további kísérletekre buzdított. Az aránylag kényelmes te
rületet -  közelsége miatt is -  továbbra is szem előtt tartottuk.

Két éven át újabb csalódások következtek. A feleséggel korábban elfoglalt, neveze
tes állás felé nem jött több disznó.

Az ilyen kilátástalan helyzeten rendszerint a véletlen szokott segíteni. A serbicai ge
rinc túlsó, északi oldalátjártuk be. Hó nem volt, és erősen megkésve, tanácstalanul áll
tunk a vízválasztó taraján. Az a gyanúnk támadt, hogy a nyomaveszett disznók a hegy
ség déli oldalára válthattak át. Ezért kutyafuttában, embereimmel a szokásos módon 
megnyomattam a serbicai oldalt.

Közeledett az alkony, sietnünk kellett. Lőállásunkra jóformán futólépésben halad
tunk le. Két puskás elállta a felső és középső rétegvonalakat, egy megfigyelőt pedig le- 
küldtem mélyen a Kisvíz völgyébe azzal, hogy belátására bízom, hol foglal állást.

A hajtás megtörtént, de vadat nem észleltünk.
Leérkezve a völgybe, ott a megfigyelő, Víg András erdőőr, adta le a jelentését. 

Szándékában volt ugyan lemenni a völgyig, de elkésett. Ezért jobbnak vélte állást fog
lalni, csak úgy találomra, a völgyfenék felett alig 60-80 lépésnyire. Nem kellett sokáig 
várakoznia. A kilövésre egyáltalában nem alkalmas helyen megjelent előtte csendesen 
közeledve, néma, sötét árnyként egy hatalmas vaddisznó. Víg András annak a bizonyos 
kannak nézte. Az közvetlen mellette elsiklott a kefesűrű gyertyánosba, és -  szökevény 
módjára -  átlépdelt a túloldali, összefüggő gyertyánerdőbe.

Roppant nagy volt az örömöm. Végre-végre rátaláltunk a serbicai nagy kan váltó
jára! Nem gondoltam volna, hogy a disznó magasan, fenn a gerincen elfoglalt fekhe
lyéről „suttyomban” leereszkedjék 500-600 m-t, le a völgyig, hogy ott észrevétlenül és 
csendesen átosonva, a túlsó oldalon megint visszatérjen fel a magas gerincre, onnan az
tán beváltson a menekülő vadat elrejtő Burzu titokzatos rejtekhelyeire. Ezek után vált 
bizonyossá, hogy addig elfoglalt lőállásaimat helytelenül választottam ki. Csak egyet
len váltó ígérkezett annyira-amennyire kedvezőnek, az egyetlen, amit Víg András vé
letlenül, igazán csak találomra fedezett fel.

Serbicáról reményekkel eltelve tértünk haza, és készülődtem a következő vadá
szatra.

December 18-án észleltük a vaddisznó búgási idényének beálltát. A nyomozást vég
ző vadőrök jelentéseiből Serbicán egy magányos vaddisznó megjelenésére következtet
hettünk.

Másnap, 19-én friss hóval kimentünk a nagy kan (?) felkeresésére. A serbicai ven
dég csak ő lehetett, a régóta keresett remetekan!

Magát a disznót még egyszer sem láttuk, csupán a nyomait ismertük. A nyomaiból 
következtettünk a kan nagyságára. A korábbi kocával, a hasonlóan magányosan járó 
disznóval már nem volt összetéveszthető. Annak már beteljesedett a végzete.

Délelőtt a Nagyvíz-völgy oldalát kerestük végig. Az erdőket üresnek találtuk. Dél
után átjöttünk a gerinc Kisvíz-völgyi oldalára, Serbicára.

Lőállásom megválasztása a magasság szempontjából már nem látszott nehéz fel
adatnak. De mégsem a Víg-féle váltót foglaltam el. Ott ugyanis legfeljebb 10 lépésnyi
re nyílhatott kilövésre lehetőségem. Hogy minél tágasabb kilátással rendelkezhessem, 
valamivel a váltó felett, egy oldalgerincet választottam ki. Innen végigtekinthettem 
a sűrű fiatalossal borított, magas hegyoldalt, fel egészen a gerincig. Baj volt viszont 
a távolsággal. A legkívánatosabb közelségben elhaladó vadtól is legkevesebb 200 lépés
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választott el. A vadváltónak még ismeretlen, további irányától függött aztán, hogy a tá
volság további száz-száz lépéssel megnövekedjék.

Gond volt még a terep adottságaival is. A bükk-gyertyános újulat egyenletes sű
rűségét semmiféle tisztás folt sem szakította meg, legfeljebb a letarolt, öreg erdő 
visszahagyott tuskói körül maradt némi fátlán gyűrű, de édeskevés ahhoz, hogy a me
nekülő vaddisznóra tiszta lövés legyen leadható. Márpedig kizárólag ettől az egyedü
li helytől várhattam némi sikert. Ebben segíthetett először is a hó. A szűztiszta, fe
hér hó a legkívánatosabb hátteret adta. A hótakaró mellett sokat jelentett a cserjés 
fáinak egyenlőtlen magassága is. Az erdő természetes újulata nem szokott egyforma 
lenni. A fácskák lombozata is változó záródású. Elképzelhettem tehát olyan helyze
tet is, amikor a disznó testét egészében nem fogja mindvégig a sűrű cserjés elfedni. 
A cserjés itt-ott lazább, tehát a disznó takarás nélkül fog maradni, különösen ha a hegy
oldalon keresztben haladna át. Magát a távolság növekedését nem tartottam annyira 
döntő fontosságúnak. Akkori golyólövési formámban nem számított száz lépés ide 
vagy oda.

Hátra volt még a legfontosabb, a betöltendő lövedék a kérdése. Fegyveremet, a 
kedves kis Schoenauert, rendszerint expanzív lövedékre szoktam belőni. A fegyver 
agyában legfeljebb egy-egy teljes köpenyű golyót tartottam tartalékul császármadár, si- 
ketfajd, inkább értékes ragadozó madár elejtésére, nehogy azokat a dum-dum lövedék 
összeroncsolja. Azzal is kellett számolnom: ha -  ne adja Isten! -  ember ellen kénysze
rülnék fegyvert emelni (ha időm engedné), emberiességből mindenesetre kicserélném 
a szörnyű hatású űrgolyót a simán futó, köpenyes lövedékre. A terep rendkívüli takart- 
ságára való tekintettel most a csőbe elsőnek a tartalékolt köpenyes golyót csúsztattam 
be, mögéje pedig 5 (öt) expanzív került.

A hajtás kezdetét egy Werndl-féle puskából leadott lövés jelezte. Jó fél óra múlva 
a szemmel tartott hegyoldal közepe táján valami tuskószerű tömeg mozdult meg. Esz- 
revédenül érkezett oda egy magányos, nagy disznó. Lassan lépdelt a sűrűség védelme 
alatt, fel’a gerinc felé. A gyanússá vált pagonyból szökni készült.

A kép meglepett. A keresett disznót sokkal közelebbre vártam. A disznó -  a jelek 
után ítélve -  állásomat egy nagy körrel készül megkerülni. Keresztbe haladt ugyan, 
de túlságosan nagy távolságban. Messzeségét legkevesebb 400 lépésnyire (300 m) be
csültem. Óriási távolság ez egy távcsővel felszerelt fegyverhez is, az enyémen pedig 
az sem volt.

Nem maradt azonban más választásom, mint a lövésnek nekikészülődni. Szerencsé
re a nagy disznó -  jellege után: a serbicai nagy kan -  kimért lassúsággal haladt, bár foly
vást távolodott tőlem.

Kettős munkát kellett végeznem. Bal kezemmel a lőkész fegyvert tartottam -  ülő 
helyzetben, bal térdemre helyezve -, jobb kezemben pedig a kereső távcsövet szoron
gatva vizsgáltam a disznó vonalába beleeső cserjés sűrűséget -  a tiszta lövés érdekében. 
Kipécéztem egy kis nyílást, és arra előre becéloztam magamat. Amikor a fejét lógató, 
mogorva kan odaért, a test közepére célozva, odalőttem.

Annyit észrevettem, hogy a disznó tűzben, helyben maradt. A találat láttán magam 
is elbámultam, még jobban a disznó hirtelen összerogyásán. Gyorsan ismételve azon
nal, újból lőttem. A disznó a helyén meg sem mozdult. Erre újból lőttem. Semmi vál
tozás sem történt. Hirtelen nem érettem a dolgot. Meglehetős zavarban voltam. Óva- 
tosságból-e, mert nem bíztam a disznó kimúlásában, vagy szórakozottságból-e, egymás 
után kilőttem minden töltényemet. Rögtön rá betoltam a kéznél tartott ötös tárat is, és
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-  pontos célzásokkal -  kilőttem az egész tárat. Még utána is tovább készültem lőni 
a mozdulatlan feketeségre. De az meg sem mozdult. Erre -  az izgalmaktól kifárad
va -  egy időre várakozó álláspontot foglaltam el. Fegyverem célgömbje azonban a disz
nón, lövésre készen, pihent.

A ritka szép lövés szokatlan boldogsággal töltött el, és nem győztem eléggé hálál
kodni, hogy a legelső, acélköpenyű lövedék már eltalálta a disznót. Magát a lövést te
kinthettem, tekintem ma is életemben talán leghosszabb pályájú vadászlövésének. Se
hogy sem tudtam azonban elképzelni, hogy a sima lövedék az erős vadkant miképp 
vághatta tűzben.

A hajtok a Serbica mély völgyéből közül elsőnek Gyura Dóra vadőr érkezett ki, és 
hátam mögött nagyokat fújva helyezkedett pihenő állásba. Botjára támaszkodva vára
kozott társai kiérkezésére. Azonnal magamhoz intettem, és megmutattam neki a feke
te, mozdulatlan pontot. Nyomban útnak is indítottam. Feladata az volt, hogy -  szolgá
lati golyós fegyverével lőkészen -  rácserkésszen a vaddisznóra. Ilyen megbízásra Gyura 
Dóránál ügyesebb embert aligha találtam volna.

Beletelt legalább 15 percbe, mire Gyura a disznó közelébe ért. Hozzávetőlegesen 
60 lépésnyire cserkészte be, amikor a fekete tömeg hirtelen kipattant a hóból és nyíl
egyenesen törtetve, a gerinc irányában végleg eltűnt a sűrűben.

Meglepetés, mérgelődés, megismétlődve voltak a következő perc mozzanatai. Erre 
átkiáltottam a vadőrnek, maradjon a helyén. Személyesen készültem a sebesült vadkan 
sebágyát megvizsgálni.

Ahogyan a kan hasra rogyott és közel fél óráig a havon hasalva feküdt, sortéi finom 
lenyomata a hóra rárajzolódott. Csupán egyetlen vércsepp jelezte a sebzés határozott 
megtörténtét.

Bosszúságom tetőfokára hágott. Nem bízhattam a kan halálos végű sérülésében! 
Gyurával együtt tovább követtük a nyomokat.

A disznó szabályos rajzolatú nyomvonalon haladt, és a vércseppekből csak 80-100 
lépésenként találtunk egyet-egyet, de -  ez valamennyire döntőnek látszott -  mind a két 
oldalon! Ez a felfedezés némi reménnyel töltött el, de a bosszúságomat egészen nem 
oszlatta el.

Rátértem a sima lövedék szidalmazására, aminek nincs ölőképessége, ami nem vad
kanra, legfeljebb császármadárra való, amit könnyelműség volt, akár kényszerből is, 
erős vadra, méghozzá a serbicai nagy kanra, használnom. Csak az maradt még hátra: 
vizsgáljuk meg, nem érte-e egyik-másik expanzív golyó is a disznót? Visszatértünk 
a disznó sebágyához. Megállapítottuk, hogy a vadkan előtt magasodó gallyakon vala
mennyi golyóm szétfreccsent. A lövedékek szakajtó nagyságú körben tépdesték le a cser
jést, de egyik sem jutott el a disznó testéig.

Amikor a hajtókkal összekerültünk, közeledett az este. A társaság a további teen
dőkre nézve komoly haditanácsot tartott.

A déli oldalon a hó erős olvadásnak indult. A kan nyomait már az első oldalgerin
cen elvesztettük. Széles térségben már híre sem volt a hónak. Azért kellett felkeres
nünk a legközelebbi hóréteget hol a keleti, hol az északi kitettségű lejtőkön, hogy új
ból rátaláljunk a disznó nyomaira. Csakis részletekben, sok utánjárással tudtuk a kan 
nyomvonalát követni. Vérzése nem változott. Vércseppre csak nagy ritkán találtunk rá. 
A disznó mindvégig egyenletesen haladt, egyszer sem állt meg, és a jelek mitsem mu
tattak abból, hogy erejéből veszített volna. Távozásának iránya egyenesen Burzu feny
veseinek sziklabércei felé mutatott.
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Úgy határoztam, hogy két legügyesebb emberemet, Víg András erdőőrt és Gyura 
vadőrt a kan követésére visszahagyom. Tekintettel az erős hóolvadásra, az volt a felada
tuk, hogy még aznap kövessék -  felhasználva lehetőleg a kora esti hold világosságát is 
-  a nyomokat, ameddig azok kivehetők lesznek. Aludjanak meg valamelyik elérhető 
sztinában, hajnalban pedig csapázzanak tovább mindaddig, amíg a disznóra rá nem ta
lálnak. Elővigyázatra nagy szükség volt, kivált Burzu szövevényes és lépcsőzetes, vad 
terepén. Véleményem szerint a disznóra élve fognak rátalálni, fel kell ezért készülniük 
a kegyelemlövésre is. A fő cél az volt, hogy a disznót minden körülmények között el 
kell érni! Akkor is, ha napokig tartana a nyomozás. Serbica nagy kanja megérdemel 
minden fáradságot és áldozatot. Nem sajnáltam, ha a dicsőségben a vadászsegédek is 
osztozkodnak velem, hiszen pompás képben lesz majd részük. Meghagytam azt is, ha 
szükségessé válik, egyikük jöjjön le értem a faluba, mert a harmadik naptól kezdve ma
gam is kész vagyok folytatni az utánkeresést.

Élelmiszerkészleteinket egybegyűjtve azokat átadtuk a két kijelölt vadőrnek. Gyura 
lelkendezve vállalta a feladatot. Szokása szerint mellét verdesve ígérte meg: a disznó 
meglesz, biztosan meglesz! Elmegy érte akár a pokolig is! Bízott abban is, hogy a disznó 
az általa jól ismert nagy sziklafal (féltetős sátorhoz hasonló) teknőjében fog kínzó sebé
vel elfeküdni, és ott a sziklafal tetejéről veszedelem nélkül lesz véglegesen leteríthető. Víg 
Andrásnak nem volt szokása mosolyogni, változadan komolysággal és látszólagos kö
zönnyel csak annyit mondott: tessék nyűgödtnak lenni! Tudtam róla, hogy ez a kis ter
metű, vézna ember szívós, mint egy sarkutazó, és ha belekap valami nehéz dologba, ki
tart a végéig. Bátorsága meg volt akkora, hogy nem ijedt meg még mások árnyékától sem.

Minden vadászember tudja magáról, mennyire türelmetlenül, milyen kíváncsian és 
izgatott állapotban vártam másnap délelőttől kezdve minden órát, később minden per
cet, mikorra kiküldött embereim jelentkezni fognak. Számításom szerint a december
ben korán beálló alkony idejére meg kellett érkezniük a faluba.

De bizony nem jöttek!
Tűkön ültem, helyesebben tűkön táncoltam a bizonytalan, hol derűlátó, hol a re

ménytelen érzések viharzásától nyugtalanítva.
Késő este volt, amikor elöl Víg, mögötte Gyura erős léptekkel beállítottak hozzám.
Az én „megvan?” kérdésem és az ő „megvan!” feleletük összefolyt a gyors, szenve

délyes megszólalásokban.
-  Bravó! Bravó! -  és szorosan kezet fogtam a derék emberekkel.
-  Persze kan? -  kérdeztem.
-  A nagy kan! -  felelte Víg András, „'Jare maré pork!” -  kiáltotta Gyura, büszkén 

verdesve a melléről kiduzzadó bundamellényt.
-  Élt még? -  tettem fel gyorsan a további kérdést.
-  Élt, de meg is támadott volna! -  jelentette az erdőőr.
Aztán következett az eset kimerítő, részletes elbeszélése. A feleségem későre eltoló

dott, vacsorára hívó hangját meg sem hallottam. Roppant kíváncsi voltam a rátalálás kö
rülményeire, egyúttal nagyon, de nagyon sajnáltam, miért is nem lehettem szem- és fül
tanúja az izgalmas végső mozzanatoknak. A vadászember nem maradhat távol vágyálmai 
beteljesedésétől! Keserves hiányérzet sajdítja szívét -  lemaradva a dicső tett színhelyétől.

Elmondották magyarul és románul, egymással versenyezve, hogy a nyomokat késő 
estig követték, a vérzés azonban rövidesen egészen megszűnt. Megháltak egy kalibá- 
ban, és a hajnalpírnál a csapázást folytatták. Havat azonban már alig találtak a Fata- 
plai legelők és cserjés övében, ahol a kannak egyenesen a sötét Burzuba kellett tarta
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nia. Sok időt veszítettek el a hosszas keresgéléssel, a fenyvesekben azonban újból rá
találtak a sebzett disznó nyomaira. A nyomok a Gyura említette és elképzelte szikla
katlanhoz vezettek el.

Ezek után már bizonyosra vették, hogy a disznó ott fekszik sebágyában a barlangsze
rű katlanban, és -  visszafordulva váltójának irányába -  ellenségeit halálra elszántan várja.

Éppen ezért Víg felkúszott a lépcsőzetes sziklafal egyik pontjára, ahonnan az eset
leg elmozduló disznóra lövést adhat le. Gyura pedig óvatosan mászott be -  lőkészen -  
a vadváltó vonala mentén a teknő felé, és az egyik ídszögellésből már előre kődarabot 
dobott a fekhely felé.

A kan tényleg ott hasalt a sziklafal padkáján.
A kődobást egy pillanattal megelőzve, hirtelen, mert gyanút kellett fogjon, a kan 

sebágyából felemelkedett és dühösen megindulni készült, amikor Víg András a nagy 
feketeségbe felülről golyót repített. A kan visszahanyatlott a sziklapadra, és elaléltan, 
zihálva szenvedte át életének utolsó fájdalmait.

Embereim az elnyúlt testre még több kődarabot dobtak, azután hosszú bottal vég
zett bökögetést követően vettek csak bátorságot a teríték megközelítésére. A serbicai 
nagy kan a titokzatos Burzu földjén feküdt előttük dermedten elterülve.

Elejtett vadkanjaim agyarai között a serbicai a legvaskosabb. Nyilván a legmagasabb 
életkort is ő érte meg. Erőteljes, vaskos trófeája rendkívül értékes! A 23 cm-t megha
ladó agyarainak egyike négyötöd magasságban régebben törést szenvedett, emiatt az 
elefántcsont keménységű fogazat, a vadkan deres szakállából kivillanó éles fegyver, zá- 
pos romlásnak indult. Feltehető, hogy a vén harcos, Serbica-Burzu legerősebb nagy 
kanja, elkeseredett, vad párbajban törte ki az agyarát.

Bőrének lefejtésénél figyelmesen kerestem minden egyes, legkisebb sérülést is. 
Az első lövés lövedéke tényleg átütötte az egész testét, és az eredeti öbnek megfelelő 
csatornával futott át egyenesen a szívén, szívének felső harmada egy pontján!

Serbica kanja tehát átlőtt szívvel járt le legalább hét km hosszú meredek útvonalat, 
és legyőzve a 700 m-es vertikális szintkülönbség terhét, életben maradt még 21 órán 
túl is! Edzett, kemény vadja volt ő hegyeinknek, kivételes szívóssággal tartott ki halál
tusájában is, és nem adta olcsón oda az életét a nikkelgolyónak pontosan a szívét átlyu
kasztó vágására sem. Lovagias, különös tisztelettel őriztem meg agyarait a háborúknak 
mindent romba döntő vérzivatarain át -  mint gyűjteményemben vastagságra a legerő
sebb agyartrófeát.

A trófea a két kolcvári vadkan agyarai között díszük szobám falán. Azok elérik a 24 cm 
hosszúságot, de keskenyebbek a serbicai agyarpárnál (szélesség 27 cm). A kolcváriak ott 
voltak az 1910. évi bécsi nemzetközi vadászati kiállításon is. Csak valamivel maradtak 
le a gödöllői királyi I. díjas mögött. A serbicai közelebb állna a királyi trófeához, ha bal 
oldali hosszú agyara nem lenne csorbult. Előttem azonban különösen értékes a csor- 
basága is. Harcos életre mutat, életre-halálra menő párbajokra. A nagy kan agyarainak 
töröttsége ellenére is győztes maradt, átlyukasztott szívvel is kész lett volna megküz
deni még utolsó ellenfelével is, a fegyveres vadásszal is.

Az emlékül hagyott trófeán felül mást is köszönhettem ennek a nagy kannak. O mu
tatta meg nekünk, merre vezet a serbicai vaddisznók rejtett, tekervényes szökési vad
váltója. Ahányszor a későbbi évek folyamán vaddisznót sejtettünk Serbica páfrányos, 
bozótos sűrűségei mélyén, nem törtem sokáig fejemet a régi, nehéz problémákon. 
Elfoglaltam a korábbihoz közel eső, de jobbnak talált lőállásomat, és ott vártam a jó 
szerencsére.
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Ha volt a hajtásban disznó, meg is jött. De nem a nagy kan váltóját tartották be, an
nál jóval feljebb találtak váltóra, az meg nekem volt megfelelőbb. Mintha a nagy kan 
váltója csak neki lett volna fenntartva.

A süldőkre ráismertem, amikor azonban (két eset volt ilyen) magányos, nagy disz
nó került lőtávolba, lövés nélkül futni hagytam őket. Hadd nőjje ki magát az egyik is, 
a másik is, nagy fejű, magas váll-lapú, sárgásfehér, vastag agyarú, daliás, még királyi va
dásszal is versenyre kelő, újabb „serbicai” nagy vadkanná!

Volt-e ennek a kíméletnek foganatja, nem tudhatom. Elvágta az 1914-ben kitört 
nagy világégés, a háború.

KISFIAM DOMINÓJA

A magashegységben az erdőüzemi külső szolgálat karácsony táján a kényszernyugalom 
állapotába kerül. Hó és jég takar el mindent. Kisebb fatermelés és közelítés házi célok
ra legfeljebb az alsó fekvésű lomberdőkben folyik, a nagyüzemű magas fenyvesekre 
a tél nyugalma borul. A pénztári és év végi számadási munkákat, levelezést, tervezést 
a hosszú estéken otthon, csendben végeztük. Jutott idő vadászatra is.

Az 1911. év telén otthon maradtam Malomvízen, és nem jöttem át látogatóba du
nántúli szülőföldemre. Az erdészeti személyzet a nyári fadöntések felvett adatainak fel
dolgozását végezte, a vadászok farkas- és rókamérgezéssel foglalkoztak.

Az első havazással beköszöntött a vaddisznóidény. A gyakori, friss havazás különö
sen kedvezett a vaddisznó keresésére. Száraz teleken az eredmény sovány volt. A ma
gashegységből az alsóbb erdőkbe levonult vaddisznót hó nélkül, a fagyos földön igen 
bajos volt kinyomozni. A kóborló vad nyomaira az óriási területen csak egy-egy nagy 
sugarú nyomozási rendszer taktikájával lehetett ráakadni. Ez a módszer valósággal ve
zérkari jellegű megbeszéléseket és beosztásokat kívánt. Előfordult, hogy a vadőri sze
mélyzet bevonásával nap mint nap tartottam „hadi tanácskozást”

Rendszerint több vadőrt küldtem szét egyenként valamely közelebbi pagony déli és 
ugyanakkor északi fekvésű részleteire. Ok azután a kijelölt völgyek és vízválasztók érin
tésével -  hol egymással találkozva, hol külön-külön -  a területet bejárták, és észlelése
ikről jelentést hoztak. Ezeket egybevetve és a terepszemléket többször megismételve, 
majd a nyomozási területek további kiegészítésével állítottam össze az alkalmi vadászok 
helyét, irányát, módját és időtartamát. Eredmény kizárólag csak úgy volt elérhető, ha 
a vadászat szinte nagygyakorlat jellegű tervezetéhez lehetőleg sorozatosan elvégzett 
felderítések álltak rendelkezésemre. Vendégpuskásra, mert nem volt a közelben, ritkán 
számíthattam, a távolabbra lakók pedig féltek a fáradtságos és bizonytalan kimenetelű 
kirándulásoktól.

Eszembe jut Berger András ezredes megjegyzése, amit egy látogatása alkalmával tett. 
Erdélynek ezzel a neves vadászával egy szalonkahúzás estéjén beszélgettünk, legtöbbet 
mindkettőnk kedvenc vadjáról, a vaddisznóról. Az akkor 60 év körüli, hatalmas terme
tű ezredesről akkoriban az a hír járta, hogy 80 és egynéhány elejtett vaddisznóval az el
sők között áll. Arra pontosan nem emlékszem, hogy Berger vadászatainál használt-e ku
tyákat is. Valószínű, hogy kutyákkal is vadászott, akárcsak társa, Spiess, a neves szebeni 
vadász és szakíró. Mi azonban a területeinkre kutyákat soha nem vittünk ki. Az ered
mény hallatára, amit már ilyen fiatalon elértem, Berger megjegyezte; ha továbbra is így 
megy, el fogom őt érni, sőt az ő életkoráig messze túl is fogom haladni. Ki tudja, mit 
hozott volna számomra a még hátralevő 32 esztendő, ha a vaddisznóvadászatok olyan
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korán meg nem szakadtak volna? Szegény Berger! Egy vadászaton ért zuhanási baleset 
sérüléseibe halt bele. Nálam pedig a szépen indult sorozatot Trianon vágta el.

Az 1911. évben karácsonyig nem sikerült vaddisznóra találnunk. Bizonyos jelek ar
ra mutattak, hogy egy konda -  feltehetően már kan kíséretében -  a Burzu titokzatos 
erdeiben rejtőzködik és az éjszakai kiváltások után oda is tér vissza. A felfedezés gyö
nyörű vadászálmokat és -vágyakat fakasztott bennem. A szenvedély erősen fűtött és 
merész feladatra lelkesített. Igen nehéz terepről volt szó: a zárt, sötét Burzuról, ahol az 
addigi kísérletek mind kudarccal végződtek.

Valami új megoldáson törtem a fejem. Nem a völgyből kiindulva, hanem a főge
rinc felől terveztem lecserkészni egy olyan rétegvonalon elképzelt vadváltóig, amely
ről a különböző magasságú és záródású állományokba lehetőleg szélesebb kilátás nyí
lik -  akár a belőhető távolságig is. Úgy képzeltem, hogy az óvatosan felriasztott 
vaddisznó a kanyargós, szűk völgyek szildafalas labirintusában, valahol a pagony kö
zepe táján meghúzódik, és onnan nem vált ki. Korábban rendszerint nyomuk veszett. 
Talán ha jobban megzavarnók őket, a rejtett zugokból kiszoríthatok lennének, és a főge
rincen túl, a lombcserjés, nyíltabb hegyoldalakon követhetnők őket. Számolni kellett 
azonfelül még több ismeretlen tényezővel is. Nemcsak egy rendszeresen betartott, 
hanem emeletenként párhuzamos, több belső váltóval, meg azzal is, hogy kimenekü
lés esetén útjuk a fennsíkról elágazó, számos gerinc- és völgynek vajon melyikén fog 
kivezetni.

Csupa titok, csupa olyan kérdés, amikből csak egyet is megoldani tisztán a szeren
csétől függ. Helyi, burzui tapasztalatunk aránylag kevés volt, találomra kellett új mód
szerrel próbálkozunk. Magával a hajtásnak a beállításával, valamint irányával ugyan 
tisztában voltam, de a lőállás kiválasztása csupán képzeletemben rajzolódott ki, és attól 
függött, hogy kint, a valóságban, a helyszínen, hogyan fog a végleges elhelyezkedés 
kérdése kialakulni. A vadászat sikere egyedül a lőállás pontjának szerencsés kiválasztá
sán fordult meg.

Az előjelek után, minden részletet meggondolva, a vadászatot aprószentek napjára, 
december 28-ára tűztem ki. Ezúttal, mint legtöbbször, puskásként egyedül mentem. 
A Burzuba három ügyes erdőszolgát rendeltem ki. Három ember untig elég volt. Ri
asztólövés leadására nem volt szükség; amilyen kanyon jellegű volt a Burzu, a hatást 
egy-egy nagyobb leugratott kő is megtette. A vadőrök egyike, Gyura Dóra, kivételesen 
ügyes ember, mindünk közül ő ismerte legjobban a területet. A fáma szerint régebben 
mint vadorzó éppen az elrejtett Burzuban működött volna. Öt mint vezetőt bíztam 
meg a hajtás irányításával. A másik két vadőr ugyancsak régi, higgadt, sok vadászati ta
pasztalatban gazdag vadterelő volt. Mindhárman vasmacskával szerelték fel bocskora- 
ikat, és hajnalban -  az elmaradhatatlan hosszú botokkal -  indultak ki a helyszínre. Én 
magam kevéssel utóbb lóháton siettem fel a találkozás pontjáig. Valami meleg, különö
sen kellemes előérzés töltött el. Bíztam egy „nagy” eseményben.

A találkozást a Nagyvíz (Sebesvíz) és Kisvíz (Malomvíz) közötti vízválasztó gerin
cére tűztem ki, a Maxim-hegy sarkához. A Kisvíz-völgy déli oldaláról ide a Fata-plai 
nevű ösvény vezetett fel.11

A találkozóhely gyalogosan 4 óra, lóháton közel 3 óra alatt volt elérhető. Megérke
zésemkor embereim biztatóan, mosolygós ábrázattal köszöntöttek. A legszebb reggel 
fogadott bennünket -  köd nélküli napsütéssel, enyhe, alig érezhető széláramlással. 
Gyönyörűnek láttam az egész világot! A jó előérzés a vadászatban aranyakat ér, annál 
többet, mennél nehezebb a feladat.
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A haditervet még egyszer és utoljára megtárgyaltuk. A hajtok ilyen nehéz vadá
szatnál nem számot és nem embereket jelentenek, hanem egyik is, másik is egy-egy 
önállóan, és mégis a többivel összhangban gondolkozó és összejátszó művészt. A két- 
három óráig, esetleg hosszabb ideig tartó tereléskor tulajdonképpen nem is látják 
egymást. Időközönként legfeljebb hallanak egymásról, illetve jelzésekre is szükség 
van. Mindegyik külön dolgozik, kezdeményez, szükség szerint saját belátását követi 
és a taktikán módosít. Elsősorban tőlük függ az előre ugyan kidolgozott, de a leve
zetés folyamán fölöttébb rugalmassá váló tervezetnek a legjobb végrehajtása. Magá
nak a puskásnak nincs már többé semmibe sem beleszólása. Neki a szerencséjével 
(balszerencséjével) megválasztott álláson kell türelmesen kitartania és a fejleménye
ket bevárnia. Amikor nagyvadvadászatra indulnak, így dolgoznak össze a vérszomjas 
farkasok is.

Hátaslovamat fához kötve kipányváztuk. Magammal nem vittem senkit. Nem tar
tottam ugyanis szükségesnek, hogy valamelyik kényes ponton valakit -  vakpuskásként 
-terelő állásba állítsak be. Gyors lendülettel folyt le minden: pontosan, cafrang nélkül, 
simán, egyszerűen!

Alig indultam el a Burzu felett húzódó és a Pikujig felnyúló gerincen, kibélelt csiz
mámban, a bal lábam talpa alatt valami szokatlan nyomást éreztem. A fájás ugyan nem 
volt kínzó, inkább kényelmetlen érzésű, de menés közben folyvást erősödött. Sehogy 
sem tudtam elképzelni, hogy megszokott lábbelimmel vajon mi történt. Ahhoz azon
ban nem volt sem türelmem, sem időm, hogy a csizmát levessem és a hibát kiigazítsam. 
Sietnem kellett, hogy egy percet se késsek, és mielőbb elérjem azt az oldalgerincet, 
amelyről a leereszkedés vonalát előre kiterveztem. Gondoltam, ha a lőálláson lesz 
időm, majd megnézem, miféle tárgy nyomja a talpamat.

Utam lucfenyő szálerdőben vezetett le a Burzu belseje felé. Az erdő szélén moz
dulatlanul álló vad szép körvonalain akadt meg a tekintetem. Egy, a fekhelyéről fel- 
emelkedett őzbak állt mereven előttem. Alig 20 lépésnyire bevárt. Erős testű, vastag 
nyakú, szép legény volt, fején még rövid, de nagyon vastag, barkás agancspárral. Jó 
agancsot ígért. A Déli-Kárpátokban az őzagancs általában igen gyorsan fejlődött. A hó
ban csendesen megközelített vad nagyon régen láthatott embert. Bizalmasan kitartott 
és állásából nem mozdult el. Hosszú ideig néztünk farkasszemet. Nekem kellett vég
re is megmozdulnom, hogy a bak szép nyugodtan egy földig ágas fenyőfa mögé lép
jen és egészen eltűnjék. Kedves látvány volt! Örültem a találkozásnak. A szél is ked
vezőnek bizonyult, arra figyelmeztetett, hogy lehetőleg ne ereszkedjem le túl mélyen 
a völgybe, hanem inkább a légvonat felett maradva, felsőbb rétegvonalról uraljam 
az alsóbb fekvésű terepet.

Ahogyan haladtam, a szálas erdő mindinkább ritkult, egyúttal a lejtő is mind mere- 
dekebb lett. Alulról, a mélyből már a feketés sziklafalak ormai ágaskodtak fel. Vízzú
gást nem hallhattam, mivel a Burzu vízgyűjtő felülete -  meredekségénél fogva -  a csa
padékot nem tartotta vissza, az róla egyszerre leszaladt.

Régebben hólavina törhette azt a hosszan lenyúló, és mintegy 10-15 m szélességű 
fádan tisztást, amelyen megfelelő lőállásra találtam. Közel kétszáz lépésig betekinthet
tem a mélyedések gyomrába is. A meredek surlót foltokban magas gazzal vegyes mál
nacserjés borította, s mivel levélzete lehullt, a cserjés áttekinthető volt. Távcsövezés el
lenére sem tudtam azonban megállapítani, vezet-e azon a természetes nyiladékon 
keresztül vadváltó. A terep arra mutatott, hogy a surló alsó végénél hirtelen függőle
ges sziklafalazat kezdődik, azon a tájon tehát egy kényszer jellegű váltó volt feltételez

233



hető. Odáig a kilövés elég hosszúnak mutatkozott, mégpedig túl erősen lejtős vonalon
-  lefelé. Éberségre és gyorsaságra okvetlenül nagy szükség volt. Hajtásban más a vad
disznó viselkedése és más a zergéé. A zerge a hajtásban meg-megáll, míg a nekiindult 
disznó, gyorsan szedve lábait, egykettőre, megállás nélkül tűnik el a sok kiemelkedő fe
dezék mögött.

Már a gyorsan bekapott ebéd elköltése közben is -  magától értetődően -  a betekint
hető terepet feszült figyelemmel kísértem. Óvatosságból, már előre, fél órával több 
időt szántam a lőállás kiválasztására és az elhelyezkedésre. A talpamon érzett sajgó 
nyomásról teljesen megfeledkeztem, a kérdéssel többé nem is foglalkoztam.

Hosszadalmas lenne a gyorsan egymáshoz kapcsolódó mozzanatok csokrát megraj
zolni vagy leírni. A vad megjelenése, szemrekapása, a helyzet mérlegelése, a legkedve
zőbb pillanat kihasználása -  csupa gyors cselekvés, mind-mind másodpercek keretében 
előrobbanó és máris lezajló, csupa izgató, sorozatos mozzanat szokott lenni.

Nem túl hosszú idő múltán, váratlan gyorsasággal, mélyen alattam, az elképzelt 
kényszerváltó táján, egy süldő vaddisznó jelent meg a surló végénél és azon átszalad
ni készült. A süldő volt a vezető, bár a kondában a legkisebb termetű. Mögötte sorjá
ban több nagy disznó következett, hogy hány darab, hirtelen nem is tudtam megálla
pítani. Szerencsém volt, hogy nem válogattam, és célba vettem az első, a legkisebb 
disznót.

A majdnem függőlegesen lefelé tartott fegyverem lövése -  mintegy 120 lépés tá
volságról -  a kis disznót feje tetején érte. Összeesett és helyben maradt. Egyéves kan 
süldő volt, ahogyan később kiderült, legfiatalabb tagja a kondának.

Ez a kivételes szerencsével sikerült lövés azután eldöntötte a konda sorsát. A köz
vetlenül mögötte jövő nagy koca meghökkent és a mozdulatlan tetem mellől derékszög 
alatt kitért, és -  felém véve irányt -  a surló szegélyén kapaszkodott fel. Más irányt nem 
is választhatott volna! Ha visszaugrik, a mögötte levőket lökdösi le a mélységbe, előre
haladtában pedig kimúlt társát kellett volna átugornia. A fordulat döntőnek bizonyult. 
A többi disznó megriadtan, szanaszét szóródva követte a nagy kocát.

Mielőtt a disznók a surló széléről az erdő sűrűjébe ugrottak volna, további három 
lövésem még három egyforma nagyságú disznót terített le. Kettő felfordulva, mozdu
latlanul feküdt a málnacserjék között, a harmadik egy ideig vergődött, azután lejjebb 
csúszott, végül megakadt egy tuskónál és elcsendesedett.

Pár disznó közben beugrott a fenyvesbe és egy időre eltűnt. Fegyveremben még 
két golyó maradt. A nyolcas kondából megmaradt négy disznó közel előttem iramo
dott fel a fennsík felé, de a sűrű fenyvesben csupán gyorsan mozgó lábaikat láttam. 
Rájuk a lövés kockázatos lett volna; egyébként is láttam négy disznó biztos elejtését, 
a „vérfürdőből” tehát elég volt!

A páratlan vadászszerencse nagy örömmel töltött el. A rejtélyes Burzu a sok koráb
bi fáradságért és vágyakozásért kivételes eredménnyel kárpótolt, sőt olyan terítéket 
nyújtott, amilyenre előzőleg gondolni sem mertem volna.

Beletelt közel két órába, mire a hajtok a közelembe érkeztek. Más vad közben nem 
mutatkozott; madárból csak a fenyőszajkók rikácsolása hallatszott. A csatatér halotti 
csendes maradt.

Újabb fél órára volt szükség, amíg a hajtok -  egymásnak jelzést adva -  hívásomra 
a tett színhelyére összejöttek. Elvégre ők nem tudhatták biztosan, hogy lőállásomat 
hol választottam meg. Nagy volt az ő örömük is. Alig hittek szavaimnak, hogy a terí
téken négy burzui „vad” vaddisznó fekszik.
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Első dolgom volt a sorjában feketéllő zsákmány megvizsgálása. Egymásba 
fogódzkodva végigjártuk a terítéket. Több alkalommal ejtett ámulatba, amit a 
retyezáti vaddisznóknál tapasztaltam. A zergét megillető meredeket is (a vadász által 
alig követhetően) képesek voltak biztonsággal, megcsúszás nélkül megmászni. A há
rom nagy disznóból kettő a nyaktövén, a harmadik a lapocka mögött kapta a lövést. A fegy
veremmel tehát a legjobb formában voltam.

Jellemző volt a burzui meredek lejtőkre, hogy a három vadőr a négy vaddisznót 
igen könnyen közelítette le a völgybe. Elmondták, hogy alig kellett húzni, vonszolni 
őket. Csúsztak azok maguktól is a több száz méter hosszú vonalakon végig. Estére 
mind rendben érkeztek le a Kalder-völgy torkolatához. Én nem tartottam velük. A va
dászat után visszatértem kikötött, egyedül álldogáló lovamhoz, és a Kisvíz völgyén ha
zalovagoltam azon az ösvényen, amelyen feljöttem. A disznókat másnap reggel a Nagy
víz völgyén egy szekér szállította haza a faluba.

Otthon csizmáimat azonnal levetettem. Kiderült, hogy mi nyomta egész nap a bal 
lábam talpát. A csizmából, meglepetésemre, egy kis dominólap esett ki, az egyeszten- 
dős Gyula fiam játékszere. O persze nem tudott dominót játszani, hanem hol rágta, hol 
szopogatta a kemény csontlapot, vagy az asztalon el-elhajigálta. A dominólap az ő já
téka közben került bele -  már napokkal előtte -  a csizmámba.

Nyolc petty volt rajta. A nyolcas számból egy kabala titka nyert megfejtést. A nyol
cas számot ugyanis elkezdtem variálni és osztani. Az osztások eredménye mindig 4 lett:

KELET: 1911. XII. (DECEMBER) HÓ 28. NAPJA, CSÜTÖRTÖK.

1911 = a számok összeadva 12 : 3 = 4
XII. hónap 12 •3 = 4
„December" betűinek száma 8 : 2 = 4
28-ika 7 = 4
28-ika, összeszorozva 2 x 8 = 16: 4 = 4
Csütörtök: a hétnek a 4-ik
A község, Malomvíz betűinek száma 8 2 = 4
Nevem: Barthos Gyula, áll I2 betűből 3 = 4
Fiam neve: ifjú Barthos Gyula, áll 16 betűből 4 = 4
Fiam születésnapja (január) 26, összeadva 8 2 = 4
FiarK születésnapja (január) 26, összeszorozva 12 3 = 4
A vadászaton jelen volt személyek száma = 4
A felhajtott vaddisznók száma 8:: 2 = 4
Lövések száma = 4
Terítéken fekvő vaddisznók száma = 4
Dominó száma 8:: 2 = 4 -

És még lehetne a számjátékot tovább is folytatni.
Úgy látszik, hogy a sors könyvében erre a nevezetes napra uralkodó számként a 4-es 

volt előírva. Négynél tehát sem kevesebb, sem több vaddisznót nem is lőhettem volna! 
Pontosan -  legalább és legfeljebb -  négyet. Oh, ez a gyerek! Miért is nem olyan koc
kát dugott a csizmámba, amelyikre 6 pettyet rajzoltak!? No de hagyjuk a tréfát, hiszen 
így is köszönhetem a sorsnak az értékes számvetést.
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Minden vadászemberben van bizonyos hajlam a „babonaság” iránt. Kabalás érzel
meiből szívesen von le különféle következtetést, megerősíti ezzel a hitét és elősegíte
ni véli a szerencséjét -  a vadászszerencséjét. Ha már másban nem is, ebben legyen sze
rencséje. De bármennyire is erős volt a csábítás, a csizmámba soha többé nem tettem 
dominót

HÁROMKIRÁLYOK NAPJÁN (1914. JANUÁR 6.)

Külön óhajtok megemlékezni arról az eseményről, amely január 6. napjához fűződik. 
Ez a nap, ahogyan akkoriban ismertük, háromkirályok napját jelentette. Ezért haszná
lom leírásom címéül is a háromkirályok napját. Hogy ráillő volt-e név, majd az elbe
szélés végén fog kiderülni.

A hóba borult hegytömb első telepéig a legszigorúbb télen is kitaposott ösvény ve
zetett fel. Lóval viszont, a sikamlós jégpáncélok miatt, sokkal nehezebben volt járható 
a fővölgyben kanyargósan emelkedő út. Az üzemi telepen, Gurazlatin aztán melegre 
fűthető szoba, hozzá tartósított ételnemű is várta az oda felérkező erdészt. A csendes 
tanyát télidőben egy őrön kívül más nem lakta. Az olasz favágó munkások az év fára
dalmait kék egű hazájukban pihenték ki. Az otthonát egy időre felcserélő erdészt ott 
nem zavarta senki, az erdei irodában nyugodtan rendezhette iratait, év végi számadá
sait, jegyzeteit.

Kitekintve a barakk ablakából, máris gyönyörűséggel szemlélhette a hózúzmara 
üveggyöngyeiben csillogó havasi képek sorozatát. Kilépve szobájából, az egyik oldalon, 
közvetlenül előtte, a délre néző Bradacel 820-tól 1920 m magasságig terjedő, meredek 
oldala tárult ki. Az arra eső színtér nem kisebb, mint egészében egy négyzetkilométer 
kiterjedésű függöny, a függöny magassága 1100 méter, szélességre pedig annál is több. 
Erdész számára mindez csak a kopárság képe volt: csupa szikla és keményen álló kő- 
görgeteg. Erdő bizony a nagy függönyt nem díszítette, csak kevés cserje; igénytelen 
mogyoró- és nyírcsoport rajzolódott rá. Bradacelt maga a természet jelölte ki kopár
nak; az egymásra boruló erdők körülfogó koszorújából kivilágló mező volt. Ott a hó 
még a tél közepén sem tartotta sokáig magát. A délről érkező, langyosabb széltől meg 
a déli nap ráverődő sugaraitól a hó csakhamar olvadásnak indult. Leszivárgó vize aztán 
éjjelente a meredek lejtőkön fénylő jéggé fagyott össze.

Ilyenkor az erdész is a vadász szerepét vette át. Átvehette, mert vaddisznóra számítha
tott. Csak rá kellett magát szánnia -  kemény lábinakkal -  a magas függöny megmászására.

A napos hegyoldal csábítólag hatott a környező, sűrű fenyvesekben rejtőzködő vad
disznóra. Ott élelemre talált, ugyan nem másra, mint funek-fának gyökereire, igaz, a fagyos 
földből és a kavicsos törmelék közül azt is fáradsággal kellett kitúrnia.

Maga a vaddisznóállomány megbecsülhető nem volt, feltehető is csak annyi, hogy 
egy-egy kisebb-nagyobb kondát a magunkénak mondhattunk. A konda mellett aztán 
beérkező kanra is számíthattunk. A konda létszáma attól függött, vajon nyomukba ke- 
rül-e a Kárpátok rémes dúvadja, a vérszomjas farkas. Megtörtént, hogy az ordasok a 6-8 
tagból álló konda süldőit az utolsóig felfalták. A Bradacelen sörtével telt névjegyeikre 
gyakran rá lehetett találni.

Január 6-án magáról a telepről, az uradalmi vadász kíséretében, triédereinkkel vé
gigpásztáztuk a hegyoldalt. A már élőbbről ismert és számon tartott túrásokon felül 
újabb túrási foltokat nem fedeztünk fel, ennek ellenére biztató jelek híján is elindul
tunk egész napos cserkészetre.
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A Bradecel csak körültekintő, nyugodt cserkészésre volt alkalmas, ahogyan azt el
képzeltem; lovagias jellegű vadászatra. Belopni a finom érzékű, a nappalra elrejtőző va
dat, azt sem tudva róla, hogy rejtekéből a napnak melyik szakában és melyik irányból 
fog kiváltani. Mert magán a jobbára fátlan hegyoldalon a vaddisznó nem szokott a tek- 
nőjében megmaradni.

A kiinduláskor legelső feladat volt a széljárás tanulmányozása. Minden egyes al
kalommal az aznapi széltől függött, hogy a cserkészetre a függöny szélességében ke
letről nyugat felé, vagy ellenkező irányból induljunk-e el. Több ponton is szükséges 
volt ezt számba venni; ennek ellenére is megesett, hogy egyes pontokon belekerül
tünk a legkedvezőtlenebb széláramlásba. Ezúttal a nyugat-keleti irányvonal mellett 
döntöttünk.

Azonfelül azt is el kellett találnunk, hogy a magas függönynek melyik vonalán ha
ladjunk majd előre. Rendszerint a magasabb övezetig szoktunk feljutni, közelebbre 
a Gorgana fenyveseihez, ahonnan legelőbb várhattunk kiváltó vadat. Magán a bradaceli 
hegyoldalon igen ritkán számíthattunk elfekvő vaddisznóra, egyrészt az átkóborló far
kasok, másrészt a szomszédos, Lencsic nevű téli karám szabadjára eresztett kuvaszai 
miatt. A területünkön belzetet (enklávét) képező Lencsic legelőn a malomvízi pópa 
gazdálkodott, és juhai mellett számolatlanul tartotta erős pásztorkutyáit, csaholással 
töltve meg a keletre eső katlant.

Hegyeinkben elsősorban a vaddisznóról tapasztaltam, mennyire érzékeny általá
ban a lárma és főképpen a váratlanul feltörő zaj iránt. Ahányszor a faúsztatáshoz kő- 
robbantást végeztek, a vaddisznó a környező hegységből hosszú időre elvonult. A zer
ge, és különösen az őz észrevehető izgalmat legkevésbé árult el. (Zerge alatt a legalsó 
övezetben élő, erdei, „lomb” zergéket értve.) Bradacelről hiányzott a zerge is, az őz 
is, és azok az erdőből a tisztásra legfeljebb a főgerinc magaslatán léptek ki. A pagonyt 
elkerülte a medve is.

Ilyen viszonyok között cserkészésünkből nem hagyhattuk ki azt a taktikát sem, hogy 
egy-egy kimagasló pontról hosszasabban szemlélődjünk „a kiterített függönyön”

Reggeltől délig nem észleltünk vadat. A régi túrások felületén sem találtunk fris
sebb nyomokra, éppúgy nem találtunk felismerhető vadváltóra sem a fagyott gyepta
karón és a morzsás földtörmeléken, sem pedig a havas foltokon.

A területnek nagyobb felét, a jobbik részét, már lecserkésztük, amikor a terület kö
zepe táján éles oldalgerinchez érkeztünk. A gerincen túl -  közbeeső domborulatokkal
-  több párhuzamosan haladó völgyecske alkotott vájatot. A mélyedések alját sűrű 
lombcserjés fedte, a kipúposodó tarajokon pedig fátlan sziklapadok és -lépcsők válta
koztak egymás mögött.

Déli pihenőre készülődtünk, amikor kísérőm hosszasan figyelni kezdett egy lényegte
len, de valamennyire gyanús pontot. Az a hózúzmarás felületen ököl nagyságú fekete folt
nak látszott. Légvonalban tőlünk 150-180 lépésnyire lehetett, velünk egymagasságban, 
a harmadik hegyélen.

-  Úgy néz ki, mint ha egy vaddisznónak a füle lenne! -  jegyezte meg csendesen 
a vadász.

Én is a pontra irányítottam a távcsövemet. A fekete foltocska mozdulatlan maradt. 
Azonban kétségtelenül gyanús pontnak mutatkozott! Nem volt semmivel sem összeha
sonlítható, bár iparkodtunk rátalálni a nyitjára. Végül is ahhoz a feltevéshez jutottunk 
el, hogy oldalról tekintve valóban hasonlónak látszik a vaddisznó hegyesen felálló fü
leihez. Egyedül a füleihez, mert a testéből semmi más nem volt látható.
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Szerencsére szelünk kedvező maradt. Egy darabig kitartóan szemmel tartottuk a kör
nyezet színétől elütő pontot, majdkevéssel magasabbra kúsztunk fel, vigyázva arra, ne
hogy valami leguruló követ elmozdítsunk a helyéről. Éppúgy ügyeltünk hegymászó 
botjaink kemény tartására és biztos leállítására is.

Az állandóan távcsöveink alatt tartott folt csík alakúvá hosszabbodott, és továbbra 
is megmaradt fekete színűnek. Ezek után bizonyossá vált, hogy ott egy vaddisznó fek
szik a teknőjében. Magasabbra aztán már nem merészeltünk lépni.

Még csak most következett a fogas kérdés: mitévők legyünk? Megtárgyaltunk min
denféle módszert, lehetőséget és számba vettük a várható eshetőségek összes körülmé
nyeit. Közelebbre történő cserkészésre azért sem volt bátorságunk vállalkozni, mert 
a közbeeső két oldalgerinc a harmadiknál, ahol a disznó feküdt, alacsonyabb volt. A bi
zonytalan szél miatt le kellett mondanunk a vad megkerüléséről is. Kockázatosnak vél
tük azt is bevárni, hogy a disznó a helyéről magától emelkedjék fel.

Végre abban állapodtunk meg, hogy a napsütötte helyen szundikálásba merült va
dat gyenge füttyel fogjuk felébreszteni, és abban a pillanatban, amikor felemelkedik 
és a lapockája is látható lesz, a lőkészen elfoglalt állásból azonnal rá fogok lőni. Sze
rencsénkre a disznó keresztben feküdt, ágakadályok pedig a lővonalban nem voltak. 
Arra is el kellett viszont készülnöm, hogy a lövésre csak egy pillanatnyi alkalom fog 
kínálkozni, mivel a disznó egyetlen mozdulattal az éles hegyéi mögé kerülhet, és ott 
végleg el fog tűnni. A kész lövési alkalom, mint döntő fontosságú adottság, kétségen 
kívül rendelkezésemre állt, csak ügyesen kellett azt kihasználni, hogy a feladatot si
kerrel oldhassam meg.

Úgy gondoltam, hogy a fegyver megtámasztásáról jobb lesz lemondanom. Egy jó 
lövés leadását szabad kézből -  több rugékonyság mellett -  biztosabbnak hittem. (Meg 
kell jegyeznem, hogy abban az időben a megszokott fegyveremmel spormyelven 
szólva -  a legjobb formában voltam. Következetesen egyféle golyóval lőttem be ma
gam, amiket éveken át változatlanul -  mindenkor egy megrendelt szállítmányra vonat
koztatva -  egyenlő adagolásúaknak ismertem. Nem úgy, mint manapság, amikor a lö
vedékek szinte hónapról hónapra más töltésűek, ezért aztán új és új ellenőrző belövést 
igényelnek. Távcsövet a fegyveren nem használtam Erre csak 25 évvel később került 
sor.) Feledhetetlenül szép és izgató pillanatok következtek.

Amennyire lehetséges volt, nyugodt, álló helyzetben, a lövésre készen voltam. 
A mellettem lévő vadász éppen Rittyenteni készült. Lehetséges, hogy' talán valamicské
vel előbb, vagy éppen a lövéssel összeeső pillanatban Rittyentett, talán azt sem tette, de 
a vaddisznó hirtelen felemelkedett és a hegyéiről máris visszaugrott. A lövésem gyor
san elcsattant. Éreztem, hogy a - nem is várt nagyságú - fekete testtel jól összejöttem. 
A vaddisznó hátsó lábaival kirúgott és a hegyéi mögött eltűnt.

A rákövetkező pillanatban az eltűnt fekete test mögül egy másik, ugyanakkora nagy
ságú disznó vetette fel magát. A már megszokásból is az azonnali ismétlésre átkapcsolt
-  és az arcomtól le sem emelt -  fegyveremből rádobtam a második lövést. A lövés pilla
natában az előbbihez hasonló kirúgást észleltem, és ez a disznó is eltűnt. Az volt az ér
zésem, hogy ez a lövésem is jól talált. A távcsövező vadász hasonló nézeten volt.

A lövések színhelyén a terep alakulata olyan volt, hogy az elmenekült vaddisznókat 
többé már nem láttuk. Egy ideig még hallgatóztunk, majd -  a kíváncsiságtól is izgatot
tan -  átsiettünk a lövések helyére. Szétszórt sörteszálak, vércseppek, lecsúszás -  és a két 
vaddisznó alattunk feküdt. Kimúltan, a meredek lejtő egyes kiálló kövein fennakadva; 
az egyik 60, a másik 100 lépésnyire a hegyéi mögött.
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A jáger kalapját lobogtatva gratulált, s ez egyszer nagyot mondott: -  Echte Meis- 
terschüsse ! (Igazi mesterlövések!)

Az elismerés ezúttal tényleg kettőnket illetett. A jáger nélkül is éltem volna a mél
tó dicsérettel - fegyveremmel szemben. Csókot érdemelt a kis stucni!

A pompás terítékhez leérkezve, előttünk kifeszített lábakkal két egyforma nagyságú 
agyaras feküdt. Doublé! De minő doublé! Coupdoublé vadkanokra!

Az egyik vadkant nyaktőlövés, a másikat szívlövés ölte meg. A lebúgott, sovány ka
nok feltörve 128 és 138 kg-ot nyomtak, agyaraik hosszúsága az egyiknél is, a másiknál 
is túlnyúlt a 22-22 centiméteren.

Az örökre megbékélt két rivális estére -  kötéllel egymáshoz kötve -  békésen csú
szott le a völgy hóterítékén a tanyára.

Másnap tovább cserkésztünk a környező erdőkben, mivel a kanok közelébe konda 
jelenlétére is számíthattunk. Találtunk is nyomokra a Bradacel átellenében, a Csóka
hegység magas véderdejében, de a nyomokat az északi oldalt betöltő magas hó miatt 
csak harmadnapra követhettük. A cserkészésről a széltörésekkel telt lucfenyvesben le 
kellett mondanunk, helyette tereléshez folyamodtunk.

Mivel ebben a hegységben vaddisznó egyáltalában nem szokott megfordulni, váltó
ikat sem ismertük. így programunkat csak találomra állítottuk össze.

Én mint puskás a Pareul-Turkului völgyben előrementem a Csóka fennsíkjára, ahol 
a Pirgu és Arades (Rágyes) hegytömbök gerincei találkoznak. Felállásom után két vad
őrnek kellett a Csóka gerincén velem szembe jönni.

A leshelyemen való várakozás túl hosszúra nyúlt. Már abban a hitben voltam, úgy
is félreértés történt, vagy a felvett nyomok után embereim túl nagy területet fogtak be 
a hajtásba. Állásomon közel három óra hosszán vártam figyelmesen. Téli csend és tér
dig érő hóval fedett terep vett körül. Már alkonyodni kezdett, ami lemondásra intett, 
hogy nem csak vaddisznóval, de embereimmel sem fogok aznap találkozni.

A véderdő felől semmiféle tördelési nesz nem érkezett, figyelmemet mégis a véder
dő egyik pontjára koncentráltam. Egyszer csak -  mintegy száz lépésnyire -  a véderdőt 
szegélyező apró fenyőfák meghajlására lettem figyelmes. Süldő nagyságú disznók nesz
telenül nyomták egymást előre a sűrűben, és ugrottak sorjában keresztül a gerincre 
merőleges vonalon.

Amire fegyveremet odakaptam, a konda -  lehetett 5-6 tagból álló -  már eltűnt, egy 
utolsónak előbújó nagyobb disznó azonban éppen a becélzott ponthoz ért. Szinte be- 
leugrott a célzás vonalába. Lövésemre az ugrásban levő disznó a karácsonyfák sűrű tö
megében a legkisebb jelzés nélkül eltűnt. Kis várakozás után a lövés helyére mentem. 
A lövés helyétől alig 10 lépésre lapockáján lőtt, mázsás súlyú vadkan feküdt (19 cm 
hosszú agyarakkal) besüllyedten a hóba. Erre a harmadik agyarasra igazán még álmom
ban sem számítottam.

Késő este lett, mikorra az előkerült hajtókkal együtt a vadkant a völgybe levontat
tuk. A friss zsákmány belefordult abba a vájatba, amin a háromkirályok napi vadkanok 
vérrózsái piroslottak.

A havas háttérből kifeketéllő, hosszú sörtéjű vadkanok -  csonttá fagyva -  több na
pon át függtek a vadászház tornácán és gyönyörködtették szememet, szívemet, lelke - 
met. A három vadkan agyartrófeái egy közös táblán díszítik szobám falát, és vadászszí
vem utolsó dobbanásáig emlékeztetni fognak a Gurazlati körüli hegységek havas tájaira 
és a háromkirályok napjának gyönyörű élményeire.
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A háromkirályok, napjának emlékezetét minden egyes évfordulón meg szoktam 
ünnepelni. Az 1928. évi évfordulóhoz azonban fájdalmas emlék fűződik. Aznap anyá
mat kísértük ki utolsó útjára, a jó asszonyt, akinek életemet és annak örömeit köszön
hettem.

Amikor egy alkalommal elmondtam neki a „ritka doublé” történetét, felsóhajtott és 
megjegyezte: -  Adjál hálát az Istennek, hogy azok a „vadállatok” fel nem faltak és meg 
sem vágtak! Ahogyan Zrínyi Miklóssal is történt!

-  Meg Árpád-házi Imre herceggel is! -  tettem hozzá.
-  No látod, ezt nem is tudtam! Ne járjál ilyen veszedelmes „vadállatok” után!
Nem állhattam meg, hogy közbe ne szóljak: -  Nem „vadállatok” azok, nem is „ál

latok”, hanem „vadak” Különb lények az állatnál, a téli erdők „lovagjai”, a vadásznak 
ugyan ellenfelei, de nem alattomos ellenfelei.

-J ó , jó -  nyugodott meg anyám -, hát ne legyenek „vadállatok”, maradjanak csak 
vad „vaddisznók”, de mégis jobb, hogy elkerültél abból az Erdélyből, itt, Zalában nincs 
se vaddisznó, se farkas, se medve. Nyugodtabb is vagyok azóta!

És anyai intelméhez még valamit hozzáfűzött:
-  Ne felejtsed el, ami azzal a szegény Oláh nevű, Alagyar utcai muzsikus cigánnyal 

történt. Azzal, aki nővéredet cimbalmozni tanította. Moslékot vitt ki az ólba göbéjéhez 
(értsd: kocájához), az meg neki támadt, legyűrte és kimarta a hasát. A nyomorult a ha
rapásba belehalt.

Szegény anyám! Hogy is lehetett volna neki fogalma arról, mit jelentett az, amikor az 
ismétlő fegyverrel ellátott, féltett fia akár több száz lépés távolságból küldhette gyilkos 
golyóit -  talán nem is egészen „lovagiasan” -  a menekülésre kész, megriadt vadkanokra!?

MÉRTÉKVESZTŐ KÉPZELŐDÉS

Összefüggő, zárt erdőségekben a vaddisznót cserkelési módszerrel felkeresni csak ma
gas és lehetőleg egyszintű szálerdőben vezet eredményre. Ebből a szempontból - a sík
vidékiekkel szemben - előnyösebb helyzeteket találunk a hegységi, a minél merede- 
kebb lejtőkön fennálló szálerdőkben. Legyen bár a faállomány sűrűsége teljes, vagy 
ahhoz közel állóan magas fokozatú, a fák távolsága egymástól a lejtőkön sokkal na
gyobb, tágasabb köztük a hézag, és a szabad térség a kilövéshez is kiterjedtebb.

Egy tölgyes szálerdőben lejátszódó epizódról emlékezem most meg.
Az egyik téli napon Gyura vadőr nagy loholva állított be hozzám. Dél felé járt az 

idő, és én irodai munkával voltam elfoglalva. A katonaságnál rendfokozatot nyert, ke
mény ember a szokatlan időpontban szinte parancsoló hangon adta le a jelentését: -  
Uram! Fogasson be azonnal a szánba, és menjünk ki a Magura alá! Szánnal menjünk, 
így jobban futja az időből. A hegyekből lejövet, lent az úton vaddisznók friss nyomait 
találtam. Túl, a Nagyvíz felől érkezhettek, valahonnan messziről, valami megkergetett 
konda lehet. Nyomaik mind egyforma nagyságúak. Fel is mentem egy darabig utánuk. 
Hát uramfia! -  vagy három-négy nagy disznó ott turkál a tölgy fák alatt. Siessünk, mert 
lekéshetünk!

A vadőr jelentése egészen meglepő volt, fényes nappal lábon lévő vaddisznóról 
nem volt szokás jelentést várni. Ámbár tévedtem. Mert egy alkalommal Cserna pró
baszolgálatos állított be hozzám hasonló jelentéssel. Hogy is volt?

Cserna a községi erdő egyik ismert, sziklás részén a hóban két vaddisznót figyelt 
meg: meredek bérc alján sütkéreztek -  ahogyan elmondta -  a déli napsütésben. Erre
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Csernával kivonultam a helyszínre, és a megfigyelt két állandó fekete pontot becser
késztük. A vadőrnek igaza volt. A megjelölt helyen két zerge sütkérezett. Cserna, az 
új, paraszti vadőr, a feketecsuhás zergéket vaddisznóknak nézte.

Gyuránál más volt a helyzet, mert tévedése kizártnak látszott.
Egy órán belül a Magura aljában voltunk. Gyura vezetett fel a disznókhoz, gondo

san betartva a szegezett talpú bocskorának korábbi lenyomatait. A vaddisznókra valóban 
rátaláltunk. Igaz, a vadőr eltávozása után a hegyoldalon valamivel feljebb húzódtak.

Három disznót vettünk számba. A ritkán álló tölgyfák alatt fürgén mozogva keresgéltek.
-  Maré pork! Maré pork! (Nagy disznók!) -  biztatott Gyura, érthető büszkeséggel 

eltelten. Lökdöséssel is iparkodott felingerelni a lövésre.
Én azonban a lövést nem találtam sietősnek. A szelünk kedvező, fedezékünk egy 

alacsony, de széles kőtömb mögött úgyanúgy biztos volt. A három disznó közül vá
logatni készültem. De bizony nem volt azok között lényeges különbség. Az első te
kintetre még süldőknek néztem őket, 40-50 kilósnak. Később aztán akár távcsővel, 
akár szabad szemmel osztályoztam őket, a mereven felálló sörték miatt, mind na
gyobbat mutattak -  40-50 kilót is. Ehhez járult még az alulról szemlélt, hosszúnak 
tűnő láb is.

Gyura azonban nem engedett, és szünet nélkül erősítgette, hogy nagyon is nagy, 
igen nagy disznók azok. Nem mondom: a „nagy” mondásokhoz a pásztornép részéről 
már hozzá voltam szokva. Ahány medvét, vaddisznót láttak, azok mindegyike „nagy” 
volt, sőt nagyon is nagy, mintha kisebb nem is élne a félelmetes, különben a vadász
nyelven is „nagyvadnak” számító vadfajokból.

A vadőr szemtévesztő képzelődése végül belém is átszállt. A disznókat mennél ki
tartóbban távcsöveztem, szemlátomást mind nagyobbakká nőttek. Nem egészen újság 
ez a vadászok előtt! Vadászláznak hívják. Megtörténik, hogy mindjárt az első pillantás
ra, más alkalommal pedig a tüzetesebb szemlélődés során a vadász elveszítheti mérték- 
becslő-képességét és tévedésbe esik. így jártam én is. Az tévesztett meg, hogy mind 
a három disznó egyforma nagyságú volt, egyik sem kisebb vagy nagyobb a másiknál. 
Az érzékcsalódáshoz hozzájárult a szokatlanul erős megvilágítás is.

Pontosan célba véve a nem messzire, keresztben álló egyik disznót, nyugodtan rá
lőttem. Az a meredekről lefordult -  és rövid lecsúszás után -  dermedten maradt a kö
vek között. Két társa a színtérről hirtelen elugrott, további lövéshez így nem juthattam.

Az öröm mellé azután csalódás is járult. Csalódás annyiban, mert bizony csak sül
dőnek bizonyult a „nagy”-nak elképzelt disznó. Kannak kan süldő volt, de nem falra 
való agyartrófeával.

Napokkal később derült ki, hogy messze, idegen vidékről származó kondának ki
sebb töredékével volt dolgunk. Hallomás szerint a kocát ellőték, a szétszóródott süldő
iből is többet elejtettek, azután a megmenekült három süldő váltott be hozzánk. A tő
lünk elmenekült két süldőnek is véglegesen nyoma veszett.
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HÓVIHARBAN

Hogy valaki a hófergeteges téli vihart szó szerinti értelemben „élvezni” tudja, az az 
egyén sajátos természetén és életkörülményein alapszik. Az élvezés módjának azonban 
megvannak a maga feltételei is: első a testi és lelki egészséges állapot, valamint az 
edzettség, az átlagosnál nyugtalanabb vérmérséklet, amely nemcsak állja, de keresi is 
a rendkívülit. Nem elégíti ki, hogy csak a meleg szobából nézze, bármennyire megrá- 
zóan szép is a kép, amit az ablakon túl lát. Kell hozzá a romantika iránti hajlamosság 
is, mindenekelőtt pedig a természet rajongásig felfokozott bámulása: szemtől szembe 
beleállni a természet haragra kelt erőinek viharába, hogy szemlélője és testileg is átélő- 
je lehessen az elemek kitörésre került háborgásának.

Ezek a feltételek, tetézve a hosszasra nyúlt és helyhez kötött magányossággal, mind 
fennállottak, amikor napokig tartó havazás idején az erdei tanyáról elindulni készül
tem. Meguntam a szobát és kikívánkoztam végre a szabadba. Ilyenkor semmi nem szá
mít, az időjárásnak is akármilyen lehet a helyzete. Egészében látni kívántam a sarkkö
rivé vált téli tájat; miként hordja a fergeteges szél a sörétszerűleg vágó hószemeket, hol 
lesepri, hol halomra hányja össze, élesen sivítva, fékezetlen erővel cibálja meg a fák üs
tökét és orkánszerű zúgásával tölti meg a völgyeket. Szükségem volt az arányosan ki
járó és megkívánt testmozgásra -  tetszés szerint választva majd meg, hogy valóban él
vezni való lesz-e, és mennyire fogom annak mértékét kiszabni. Ilyen körülmények 
között a vállalkozásban nem is találni rendellenességet. Hát ha még vadászvér is van az 
élvezetre szomjazóban!

Nem volt szokásom, de ezúttal távozásomat a telepőrnek bejelentettem. Csak ket- 
ten tartózkodtunk fent Gurazlatin. A bejelentés után a telepőr nagyon nézett rám. 
Gondolhatta: a szobafogság napjaiban elment az eszem. -  Uram, ilyen időben még 
a kutyát sem szokás kiereszteni a kantinból! Többet aztán nem mondott. Megszokhat
ta, hogy nincs az ilyen önként vállalt, rövidre szabott kisétálásban semmi rendkívüli. 
Végtére ő is, én is havasi emberek voltunk. Hogy aztán megtudja, merre fogok tarta
ni, felmutattam a szemben álló, meredek Bradacelre. Ott szoktuk távcsöveinkkel közö
sen is keresni a vaddisznótúrások foltjait. Nyom úgysem fog maradni utánam, azt 
elsepri a vadul száguldó szélvihar.

Az is igaz, hogy ezúttal is volt egy bizonyos gyújtópont, ami kimozdított túl kényel
mes otthonomból és erősen vonzott maga felé. Ezt egy magányosan járó, titokzatos, 
nagy vaddisznó jelentette. Egyszer-egyszer lentről, a tanyáról figyelték meg. A disznó 
különös életmódjáról volt ismertes.

Eltérőleg a magashegység disznaitól, a legszigorúbb télen sem szokott levonulni az 
előhegyek lomberdeibe, cserjéseibe. A délre néző Bradacel mögött elterülő Gorgana- 
dűlő sűrű, sötét fenyveseit lakta, egyikét a hegység háborítatlan, vadon pagonyainak, és 
csak nagyritkán váltott ki a nagyjában fátlan bradaceli hegyoldalra. Az északi kitettségű 
Gorganának is a fatenyészet felső határát védő, sziklabérces, „örökerdő” részletét vá
lasztotta tanyájául; ott fent, a havaséji magasságban, néhány zerge csendes társaságá
ban, élte jellegzetes, „remete” életét. Vannak olyan természetes rezervátumok, ahol 
a vadász sem tud egykönnyen boldogulni. Ilyen erdőrészletek őrzik meg egyes pusztu
ló vadfajok utolsó példányait.

A titokzatos disznó közelébe közülünk még senki sem jutott el, nem volt rajtam 
kívül, aki vaddisznóra felkészült lett volna. Vaddisznóinkat akkoriban tényleg a ma
gaménak mondhattam. A zergének biztatóbb vadászatával elkényeztetett jágereknek
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is buzdításra volt szükség, hogy a legtöbbször kilátástalan utakra velem tartsanak. 
Még legtöbbet az igénytelen román vadőröknek köszönhettem, ők készséggel vállal
ták a nyomozások fáradalmait, büszkeséggel hordva magukkal a kurta Werndl- 
fegyvert. De azzal sem éltek; megesett, hogy töltény sem volt náluk, évszám marhat
ta a rozsda is. És vendég? Egyszerűen nem volt, aki velem tartson. Aki barátaim 
közül csak egyszer is rászánta magát a téli „kínlódásra”, köszönettel szokott kitérni a reá 
váró, unalmas „mulatság” elől. Volt is ebben valami. Nekem, mint helyben lakó és 
idejével rendelkező erdőtisztnek, volt a legtöbb alkalmam a vaddisznó vadászatára, és 
közel sem kívánt annyi áldozatot, mint a távol lakó és hivatalnokoskodó vendégektől.

Vadkan volt-e, vagy elvénhedt vadkoca a gorgánai remete, azt sem tudtuk róla. 
Cserkészeteim során annyit megfigyeltem, hogy otthonából a búgás idején sem tá
vozott el messzebbre, éppúgy nem ereszkedett le az ezerméteres magasságból a far
kasok forgóvonaláig. A tanyáról megbízott „megfigyelők” malacokat sem láttak 
mellette.

Valamiképpen az a gondolatom támadt, hogy a rejtélyes remetével a mostani talál
kozásom lehetséges. A fergeteges vihar ki fogja őt mozdítani a rejtekéből, mivel oda 
az északról támadó orkán napok óta vad erővel tör be. Onnan előbb-utóbb ki kell vált
son a Bradacel déli oldalára, ahogyan a háborgó erdőből ki szoktak lépni a zergék is.

Tervemmel mindjárt tisztában voltam: egyenesen felcserkészem a hegyoldal köze
pe tájáig, onnan, hacsak a hózivatar lehetővé teszi, már a betekinthető térség felett 
szemlét tarthatok. Egy jó óra hegymászás ide vagy oda nem fog számítani; aztán rö
videsen visszatérhetek a tanyára, ott meleg szoba vár rám. Kint a pagonyban könnyen 
megy az ilyen kirándulás.

Kora délután volt, amikor felérkeztem a hegyoldal egyik középső gerincére. Uta
mon a vihar zúgása kísért, a hegyekről pedig az apró szemű, jeges havat elseperte és 
magával hordta. Csak a szürkeség volt nyomasztó, a nehéz, szürke felhők hullámzó 
mennyezete alatt alkonyi homály terjedt szét. A hideget legyőző testmozgástól felfris
sültem, s egy bérc alján állást foglaltam. A fegyveremet addig ki sem vettem a tokjá
ból, maradjon az szárazon, közeli meglepetésre úgysem számíthattam.

Éppen hogy kifújtam magam, máris fent, a magasban, a gerinc alatt felfedeztem 
egy folyvást mozgó, fekete pontot. A nagy disznó volt. Mint az őserdei vadonnak nem 
háborgatott lakója, a nyílt térségen gondtalan biztonságban járt, megfeledkezve akár 
a látásnak, főképpen a hallásnak és a szimatolásnak a szükségességéről is. Érzékszer
veinek előnyeit különben sem élvezhette az alpesi, vad szélviharban. Már maga ez a jelen
ség is meglepő volt; szélviharban tudvalevőleg az éhező vad sem szokott a rejtekéből 
messzebbre eltávozni.

Amennyire a fagyoskodó kézujjaim és a hol elmozduló, hol elhomályosuló prizmás 
távcső megengedték, a disznó mozdulatait figyelemmel kísértem. Jó darabig végigha
ladt a gerinc alján, majd visszafordult és a hegyoldalon rézsútosan lejjebb vonult. Kü
lönösen hatott rám, ahogyan a köves terep gyepfoltjain lehorgasztott fejjel keresgélt, 
de megfelelő élelemre nem talált, így nyugtalanabb járás-kelésre tért át, miközben 
folyvást közeledett felém.

A távolság közöttünk még mindig túl nagy volt. Felhasználva a kőomlásos terep fe
dezékeit, egyenesen feléje cserkésztem, és annak ellenére, hogy helyenként nyíltabb 
pontra kerültem, a disznó nem figyelt rám, holott a zúzmarától fehérlő térségen sötét
lő alakom feltűnhetett volna neki. Nem zavarta a változó hullámokban csapdosó szél 
sem, pedig éreznem lehetett, hogy egyik-másik hullám a disznó felé vágott. Elsuhant
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valahol felette vagy mellette -  a vihar dúlása a vad kifinomodott érzékeinél erősebb 
volt. Megrázóan fenséges volt az a kép, amiben álltam: a természet romboló erejétől 
felkorbácsolt szélzúgás, a viharhordta hótól füstölgőnek látszó kőmező, rajta a gyanút
lanul lépegető, feketesörtés vad. Éppen ilyen képre vágytam!

Látva közeledését, valamennyire meghatottság vett rajtam erőt ama kiszolgáltatott
ság miatt, ami jelenlétem által a gyanútlan vadat érte. Nem is éreztem annyira az izga
tó varázs fokozódó hatását, amit az addig bizonytalan kilátású cserkészet jelentett szá
momra. Alábbszállt bennem az a lelkesítő érzés is, amely eltöltött, amíg a vad még 
a távolban és az ismeretlen cél felé tört előre. Elejtése a távolság fogyásával már nem 
jelentett problémát: az „biztos” volt.

Amennyire távcsövem segítségével kivehettem, a disznón agyarakat nem fedeztem 
fel. Kocának bizonyult, magára szedve a kifejlett kant jellemző formát. Sorsa felett 
döntenem kellett. Feltehettem róla, hogy malacait évről évre a farkasok által vesztette 
el, de feltehettem azt is, hogy meddősége és társtalansága a magas életkorának követ
kezménye lehet. Hát sorsa általam máris megpecsételődött...

Elhatározásomat tett követte.
Miközben a disznó -  kedvező széllel -  rézsútosan baktatott le a cserjések közti föld

túrások felé, köztünk innen-onnan száz lépésnyi távolság támadt. Ha alám kerül, szelet 
fogott volna. Háttal nekitámaszkodva a sziklaoszlopnak, golyómat a nagy feketeségbe 
lőttem bele. A kivénhedt Mausert attól kezdve, hogy egy kényes esetben csütörtökös ki
maradással lepett meg, átcseréltem a gyárból akkoriban kikerült Schoenauerra. Ennek 
dum-dum lövedéke szinte pillanatok alatt végzett a meddő, vén kocával.

Ezúttal is megismétlődött az a tapasztalatom, hogy a jól megválasztott lövedék 
(megfelelő találattal) „tűzben” vágta el a disznót, előbb ölte meg a tömör testű vaddisz
nókat, mint a magasabb alkatú őzet, zergét, szarvast.

A találkozóval a gorgánai remete végzete beteljesedett. Magán a kocán nem volt 
valami különöset sajnálnom, legfeljebb annyit: egy „lovagias” vadászatra méltó vad
dal megint kevesebb van a hegyeinkben, és az hiányozni fog a Bradacel függönysze
rű színfaláról.

Amikor csak megtehettem, kíméletben kívántam részesíteni a kifejlett vadkocákat. 
A vaddisznó süldő korában a dolog még egyre ment, rajtuk az ivari jelleg fel sem is
merhető. A már „személyesen” ismert kocáknál azonban le szoktam mondani a lövés
ről. Ilyen eset volt egy berhinai koca egy malacával. Két alkalommal is megkímélhető- 
nek tartottam a közelemben elhaladó serbicai szép kocát is -  figyelmességemet a következő 
évben gömbölyded süldőkkel viszonozta.

Egy másik alkalommal meg az történt: a Kisvíz völgyén kivételesen szánnal ha
ladtam fel. A kedvező hóviszonyok lehetővé tették, hogy a parasztság a községi ka
szálókról szénáját szánnal hordhatta le. Magam is szánnal próbálkoztam feljutni a 
völgyön. A patak képezte a vadászterület határát. És ami soha máskor nem történt 
meg velem: kora délután, közvetlenül a határ mentén, három vadkocával találkoz
tam. Szorgos túrásuk közben közeire bevártak. Az eredményesnek kívánkozó beavat
kozásról mégis lemondtam, tekintettel a tiszteletben tartandó határvonalra is (a ha
von! ), meg a vadkocák érdekében is. Számításból tettem-e, talán önző érdekből, 
egyre megy. Mindamellett kár volt nem kiszedni a vámot a kóborló disznókból. Ott 
hagytuk őket a helyükön, meg sem állva a fogattal. Viszont akkor arra nem gondol
hattam, hogy hamarosan véglegesen búcsút kell vegyek a Retyezáttól -  és megha
gyott vadjaitól is.
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KANIZSA-VIDÉKI VADDISZNÓESETEK A  KÖZELMÚLTBÓL

A 46. vaddisznó elejtéséig Erdélyben már nem jutottam el. Arra sor csak szülőfölde
men kerülhetett volna, ahol a világháború lezajlása után új szolgálatba léptem. Erdein- 
ket a vaddisznó nem lakta, legritkább esetben fordult meg a dél-zalai táj erdeiben is. 
Evek múltak el, s erdeinkben a vaddisznóknak nyoma sem volt. A húszas-harmincas 
évek folyamán csak egy-egy törzs élt Nyugat-Zala összefüggő erdőségeiben. Ha szór
ványosan volt valami szaporulat, az a szembetűnő károsításával nagy feltűnést keltett. 
Aztán egyszerre megszűnt a károsítás is, mert a szerte kóborló kondának nyoma ve
szett. A vaddisznókkal az elmaradhatatlan járványok valamelyike végzett, amely évről 
évre az erdőre kijáró házisertéseket is meg szokta tizedelni. A nagymértékű elhullást 
rendszerint a kanizsai hetivásárokra az erdőkön át szokásos hajtás során összeszedett 
fertőzés eredményezte.

Volt egy rövid időszak, amikor a vaddisznó kondaszámra járt ki az obornaki szántóföl
dek terményeire, és a község lakosai körében valóságos lázadást idézett elő. Az akkoriban 
28 lakóházú kisközség népe azzal fenyegetőzött, hogy kész elköltözködni, csak valahol jut
tassanak nekik vaddisznómentes csereföldeket. Obornakkal szomszédos volt az uradal
munk erdeje is, oda azonban a disznók nem váltottak be. Következetesen visszatértek a na
gyobb, idegen erdőkbe, ezért nem is volt szerencsém velük összejönni. Kivéve egy esetet.

Egy magányos, a nyomok után, nagy disznó, vélhetőleg vadkan, vette be magát az 
obornaki pagonyunknak egyik igen sűrű részletébe. (Ott lőttem 1920-ban a vidék 
egyik legutolsó vadmacskáját.)

A disznó tavasz végén jelentkezett, és megkezdte friss makkvetésünk pocsékolá
sát. Elhatároztam, hogy lesbe fogok állni. A retyezáti cserkészetek után a les új mód
szer volt előttem. Szó nem férhet hozzá: vaddisznóra a lesvadászat mintha nem tar
toznék a vadászias vadászatok közé. Mégis általános gyakorlatban van a szóróknál, 
dagonyáknál, magasüléseken, éppúgy a beérett mezei termelvények helyszínén -  a Jeg- 
rendezettebb területeken és a legigényesebb vadászok körében is. Maga a les is izga
tó és sok érdekes élményt jelent a vadász számára, számos vadfajnál les nélkül ered
ményt sem lehet elérni.

A vendég disznó, egy-egy kimaradással, éjjelről éjjelre felkereste az azévi vágásterü
letet, és megdézsmálta a fészekrakással elvetett tölgymakkot. Óvatosságból távolabb 
maradt a vágásterület egyes vonalaira összegyűjtött farakatoktól, azaz előszeretettel ke
reste fel a nyíltabb térséget, s a területnek mindig más-más pontjára vonult. Az erdő- 
őr megfigyelése szerint a sűrűséget túl későn hagyta el, és oda a terített asztalról jólla- 
kottan hamarosan vissza is váltott.

A les szempontjából holdfényre volt szükségem. Ezt be is vártam, hogy a hold a vá
gásterületre kellő világosságot árasszon. Helyemet óvatosságból már 8 óra tájban el
foglaltam a vágás közepén, egy ölfasarang fedezéke alatt. Szép csendes éjszakára volt 
kilátás, a holdfény megérkezését 10 óra tájára vártam.

Vil 1 óra lehetett, amikor gyenge neszre lettem figyelmes. A disznó -  velem egyma- 
gasságban -  kinn volt már a szembenéző oldalon. Az éji homály leple alatt csendesen 
maszatolt. Távcsövemmel hasztalan kerestem, a sötétség miatt a nagy, fekete testét 
nem tudtam felfedezni. A magas erdők mögött felemelkedő hold még nem érkezett el 
a lövésre alkalmas ponthoz.

Hamarosan azonban a lombos fák között kezdett átszűrődni a közel teljes éji lámpá
nak, a holdnak a fénye. A szembenéző dombéi világosodni kezdett, ahonnan aztán a fény
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sávja lassan ereszkedett le a völgy felé. Ekkor ért a nagy csalódás. A disznó a vágásból út
nak indult, meg-megroppantva a vágást fedő száraz fatörmeléket, és visszafordult a sűrű
ség irányába, majd elhagyta a vágást. Mindezt jól hallottam, de magát a disznót nem sike
rült szemrekapnom. A terjedő fény elől kitért, és mire az a domboldalon szétömlött, 
a disznót máris elnyelte a sűrűség. Onnan jól hallottam a zakatolását és a fuvását. Tehát 
továbbra is helyemen maradtam, s vártam a fejleményeket. A szél kedvező maradt, a disz
nó tőlem gyanút nem foghatott. Az erdő csendjét nem zavarta semmi. E közben a felemel
kedő hold fokozatosan bevilágította az egész vágást. így a lővilágosságnak is a birtokába 
jutottam A célzási próbák is kielégítőek voltak. Reményekkel eltelten várakoztam, élvez
tem a langyos, kora nyári éjszakát, és a színtérről éppen csak a disznó hiányzott.

Kisvártatva, nem telt be egy fél órába, hátam mögött, a domboldal felől erősebb zaj 
ütötte meg a fülemet. Meglepetten fordultam el és a vágást végigtávcsöveztem. A disz
nót csámcsogása árulta el, hogy újból kiért a vágásba, de annak csak a fennálló magas 
erdőtől árnyékban maradt sávjába. A helyzet ugyanaz volt, mint az imént. A fekete test 
ezúttal sem lépett ki a fénnyel elöntött oldalra, hanem bent maradt az árnyék alatt, 
a sötét háttér pedig még jobban elfedte a lakomázó disznót.

Ezek után jöttem rá, minő fortélyos disznóval van dolgom! Bámulatosan ösztönös 
megérzéssel lopakodott el a holdfény elől és változtatott helyet. Felhasználta a vágás
sal szomszédos sűrűség közelségét, annak a védelme alatt aztán észrevétlenül vonult át 
a szembenéző oldalra. Engem félkörben teljesen megkerült, hogy mindvégig árnyék
ban maradhasson.

Kizártnak látszott szemrekapnom, ahhoz sem lehetett reményem, hogy a rávilágí- 
tásból végül is nyerni fogok valamit. A disznó egy darabig csak elkotorászott a sötét
ben, majd visszavonult -  felteszem: jóllakottan -  véglegesen a sűrűségbe. Mint később 
nyomai elárulták, betért a szálas erdőbe is, ahol szomját a nedves levelek alatti gombák 
szedésével csillapította.

Jó darabig tartó várakozás után a sátorfámat felszedhettem és kilophattam magam 
az elcsendesült, holdfényben úszó vágásból. A disznóval végeztem anélkül, hogy leg
alább láttam volna.

A disznó később sem került a szemünk elé. A hold akkori járása nem kedvezett az 
éjjeli lesnek. A disznó a természetben élő meteorológus finom érzékével látogatásait 
a szerint változtatta, hogy rejtekéből csak a sötétben lépjen ki. Eközben nagy darabon 
még meg is rongálta a makkvetéseinket. Erre hajtást rendeztem rá, de onnan is észre
vétlenül osont ki, és a pagonyt végleg elhagyta. Ez lehetett az a vadkan, amely a rákö
vetkező télen feltűnést keltett -  messze, benn Göcsejben.

A környékbeli helyzetre jellemző volt, hogy megyeszerte nem akadt vadász, aki 
a vaddisznóval nyáron boldogulhatott volna. Mint általában, ahol a vaddisznó ritka 
előfordulású, hótakaró nélkül minden próbálkozás kilátástalan volt.

Úgy történt, hogy egy évtized elmúltával tényleg havazásban gazdag tél hozta 
meg számomra az első zalai vaddisznót. Azt is idegen erdőben, bérelt vadászterüle
ten, Berdál erdőőr szerencsés közreműködésével, februárnak szökőnapján, 29-én si
került elejtenem. Társam hosszú tereléssel két süldőt „nyomott ki” a gidres-gödrös 
erdőségből, és azok egyikét (kanocska volt) kaptam sikerült lövésre. Ez akkor nagy 
esetnek számított!

Az utolsó vaddisznóepizódra újabb évtizedes várakozás után került sor. Az is saját
ságos körülmények között folyt le.
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A disznók Óbornak körül már évek óta nem jelentkeztek. Megnyugodott a falu né
pe is, és nem gondolt többé az áttelepülésre. Lassacskán meg is feledkeztek a vaddisz
nókról, hiszen kukoricájukat legfeljebb jámbor borz szokta megdézsmálni. Attól sem 
tarthattak, hogy Somogy felől érkezzék be a disznó vidékünkre. Mert a somogyi határ
szél erdeiben egy alkalommal megjelent egy magányos disznó. Addig hajkurászták er
dőről erdőre, míg végre is nyoma veszett.

Egy téli napon -  gyakori havazások közben -  feleségem az utcán jártában egy Bajcsa 
községbeli fiúval jött össze. A Murához közel eső bajcsai, ezerholdas pagonyunkban is
meretlen volt a vaddisznó. A fiút jól ismertük, az erdőn állandó és szíves készségű mun
kásunk volt.

Aznap nyírseprűt árult a piacon. Szóba elegyedve feleségemmel, a fiú bizalmasan 
elbeszélte, hogy az előző napok egyikén kilopózott az uradalmi erdőbe nyírfaágat met
szeni. Az „öreg emlékfás” tagban járkált, ahol a sorvetéses, tölgyes rudasban egy feke
te tömeg mozdult meg előtte. Vaddisznót ugyan életében még nem látott, de úgy rém
lett előtte, hogy ott mégis vaddisznót kapott szemre. A disznó csendesen félreállt, ő 
pedig ijedtében kisietett az erdőből. Az erdőőrök előtt a nagy élményéről nem mert 
említést tenni, ezúttal azonban nem állhatta meg, hogy a dolgot a „tekintetes asszonyá
nak bizalmasan meg ne súgja. Ezzel a legény megkönnyebbült lélekkel köszönt el fele
ségemtől -  rábízva, hogy ő fog-e nekem jelentést tenni eme gyanús eseményről.

Feleségem a titkot nem sokáig tartogatta. Jól tudta rólam, hogy nagy örömöt fog 
vele szerezni. Bizonyos köntörfalazással adta aztán le, amit a fiútól hallott. Pedig nem 
volt abban semmi különösebb titkolnivaló. Éppen a nevezett fiú megbízott seprűszál
lítónk volt; ahány seprűre szükségünk volt az istállókhoz, magtárhoz, górékhoz, folyo
sók és udvarok számára, annyi nyeles seprűt készített el, fele-fele részesedéssel. A nyers
anyagot figyelmesen végzett, ápolás jellegű metszéssel gyűjtötte, ahogy mondani 
szokás, a fiatalos állományban „tisztítást” végzett. A bajcsai szegénysorsú nép téli házi
iparáról különben is ismert volt.

Amikor feleségem a fiú jelentéséről beszámolt, attól tartott, hogy nagyobb baj lesz 
belőle. Ellenkezőleg történt. Nem a seprűk miatt gurultam haragba, hanem a fiú osto
basága miatt, mert a képzeletbeli, „bajcsai” vaddisznóról akkorát merészelt lódítani. 
Kizártnak tartottam, hogy a pagonyban kint lakó két, ráadásul szorgalmas erdőőrünk
nek tudomása sem lett volna bizonyos „bevezető” vadnyomokról.

A dolog felett napirendre tértem volna, de a feleségem nem hagyta annyiban. Ne
ki jobb volt a megérzése, mint az enyém. Meg is jegyzett annyit: -  Hátha igaza van an
nak a fiúnak, ügyes legény az, mégis talán utána kellene nézni a dolognak!

-  Hagyjuk, nem érdemes beszélni róla! -  és lezártam a vitát.
Pár napra rá aztán jött az igazi meglepetés! Bajcsáról a fiatalabbik erdőőrtől írásbe

li jelentés érkezett.
Az történt (és ez jellemző volt a jólelkű, derék seprűs fiúra), hogy nem állhatta meg, 

hogy a titkot továbbra is magában rejtve tartsa. Jobbnak vélte, ha valamilyen módon 
mégis beszámol a fiatal erdőlegény előtt az oldalát fúró dologról. Meg félt is a disznó
tól. Az erdőőr azonnal fogta magát, és -  a már térdig felérő hóban -  eltörtetett az „öreg 
emlékfás” taghoz. Először körüljárta az egész tagot, de egyetlen vadnyomra sem talált. 
A fagytól kérges hótakarón még róka- és nyúlnyomokat sem észlelt.

A bajcsai legény nyomai is alig voltak kivehetők, annyira betemette azokat a szelektől 
mozgatott, porló hó. Erre a rendszerető erdőőr újabb keresésre indult, és ezúttal a tag bel
sejét vizsgálta át figyelemmel. A sorvetések szabályos közeibe mélyebbre nyerhetett bete
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kintést. így fedezett aztán fel egy mély földtúrást. A túrás lehatolt a fák gyökeréig, és az vad
disznó munkájára vallott. A régebbről származó túrás is be volt már havazva. Ezek után bi
zonyossá vált előtte, hogy a fiú tényleg vaddisznót figyelt meg. Erre megírta a jelentését.

A szenzációs felfedezést azonnal közöltem a feleségemmel is. A hír hallatán a fele
ségem szeme felragyogott: -  Ugye, megmondtam, igaza volt a fiúnak!

-  Gyere velem -  kértem az asszonyt -, és tüstént intézkedtem a befogás iránt. A rej
télyes kérdés nem hagyott nyugton. Az útnak szánnal vágtam neki. Feleségem, erdei 
utaimon hűséges kísérőm, a kegyetlen hideg időben otthon maradt.

Valahogyan sikerült átvergődnünk a 12 kilométeres úton, ráadásul az első csapást 
törve a járatlan hótakarón. Egyenesen a behavazott erdészházhoz mentünk, számolva 
azzal, hogy a reám várakozó erdőőrt az otthonában fogom találni. Hetek óta szünetelt 
minden erdei munka. -  A helyzet változatlan -  jelentette az erdőőr. Hogyan fogjuk csi
nálni, ebben a kérdésben kellett kettőnknek dönteni. Az erdőőr a kérdést rám bízta, 
neki még nem volt vaddisznóval dolga. Én meg, elővéve retyezáti tapasztalataimat, úgy 
határoztam, hogy mind a ketten egyenesen betérünk a kérdéses tagba (kiterjedése 28 
holdat tett ki), és a disznót keresni fogjuk. Rá kell találnunk -  élve vagy halva -, mert 
a tagból napok óta nem váltott ki.

Ügy is történt. Beléptünk a tagba arról a pontról, ahonnan emberem a túrás nyomait 
felfedezte. A térdig felérő hóban lőkész fegyverrel törtettem előre, mögöttem az erdőőr. 
Az előrehaladás kínosan ment, igáslovak módjára izzadtunk bele. Ami legjobban feltűnt: 
túrásokat túl keveset, alig két-három folton találtunk. Csalódtam abban a feltevésemben, 
hogy a tag belső területét erősen feltúrva fogjuk találni. A túrások keletkezésének időpont
jára sem tudtunk egyértelműen következtetni, valamennyi fagyos és behavazott volt. Kez
dett a dolog erősen gyanússá válni, már nem is bíztam a disznó jelenlétében.

A tag közepe tájáig eljutva jobbnak véltem, ha ott valahol vissza fogok maradni, tár
sam pedig folytassa a keresést. Megállapodtunk a leadandó jelzésekben, és őt útjára en
gedtem. A tiszta sorközök a kilövésre némi biztást adtak. Elképzelésem szerint a fel
vert disznó benn fog forogni a tagban.

Társam alig távolodott el tőlem, 80-100 lépésről máris jelezte, hogy rátalált a disz
nóra. Közeledtére a disznó a havas térségről felemelkedett és ellépdelt, de lövésre nem 
nyílt volna alkalom.

A teendőkről újra határoznom kellett. Legjobbnak véltem, ha a helyemen fogok marad
ni, társam pedig kövesse a disznót, mert az -  feltehetően -  vissza fog térni a fekhelyére.

Hosszabb szünet következett. Egy idő múlva az erdőőr visszaérkezett hozzám. 
Megjelenése bennem egyáltalában nem keltett örömöt. Jelentette, hogy a disznó a tag
ból kivonult, és egyenesen lehúzódott a déli tagok felé.

A további teendőkről már nem sokat gondolkoztunk. A rácserkelésről lemondtam, 
attól tartva, hogy az agyonzavart disznót az erdőnkből végleg kiűzöm. Abban marad
tunk: társam két nagy tagot egybefogva, a szökevényt déli irányból fogja visszaterelni. 
Számításom szerint messzire nem távolodhatott el tőlünk.

A hajtásba bevont két tag üresnek bizonyult. A disznó átváltott egy szomszédos tag
ba, amely egyike volt a legnagyobb kiterjedésűeknek, ráadásul igen sűrű részletekkel. 
(Szalonkának, rókának kedvelt helyei voltak azok.) Feltettük, hogy a disznó, amely már 
elég éberségéről tett tanúságot, abban a tagban állapodott meg. Az időnkből még fu
totta, hogy ezt a terelést is levezessük.

A magam taktikájával mindjárt tisztába jöttem. A meghajtandó tag közepét egye
nes vonallal összekötöttem a disznó felkelési pontjával, s a közbeeső nyiladékot met
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sző pontnak a közelében helyezkedtem el. Feltételeztem azt is, hogy a vad lehetőleg 
egyenes vonalon, a legrövidebb átfogón fog visszaváltani az otthonába. Azt lakta már 
hetek óta.

Miközben a keménykötésű erdőlegény agyonizzadva törte a havat, hogy megkerül
je a tagot, én a 20 fokos hideggel voltam elfoglalva. A hosszas, mozdulatlan álldogálás 
élénken emlékeztetett a Retyezát széljárta, behavazott magaslataira. A síkvidék metsző 
hidegét erősebbnek éreztem, mint a magashegység hidegét. A kényes golyólövésre el
készült vadásznak a kezefejével van a legtöbb baja, a többi testrésze a hideg erejével 
könnyebben megbirkózik. Fegyverem egész hosszán finom zúzmara rakódott le, körü
löttem a fák és cserjék valamennyi gallyán jégvirág díszlett -  a „bajcsai Szibéria” nyu
galmas világában.

A hajtás úgy folyt le, mondhatnám, mint a karikacsapás. A disznó zsinóregyenesen 
tartott lőállásom felé, szinte attól kellett tartanom, hogy túl pontosan állok vele szem
ben. Feketesörtés testét a hófehér környezetben meglepően nagynak találtam. Csen
desen, mintha lábujjhegyen járna, óvatosan közeledett felém. Nem akartam homlokon 
lőni. Közöttünk egy terebélyes kökénybokor állt. Megvártam, míg odaér, és azt meg
kerüli. Tíz lépésnyire lehetett tőlem, amikor oldalt fordult. Ekkor Magnum golyóval 
lapockán lőttem. Hangtalanul összerogyott és a hóterítőn elterült.

Harcias kinézésű, agyaras kis kan volt, a 47. vaddisznóm. Lesoványodása magán vi
selte az ínséges tél és a gyenge táplálkozás nyomait.

Meleg kézfogással gratuláltunk egymásnak, társam az első bajcsai vaddisznóhoz, én 
pedig azzal üdvözöltem ifjú társamat, hogy ő láthatta az első vaddisznót élve is, teríté
ken is. Kövessék majd mások is!

Mire hazaérkeztünk, sötét este lett. A kocsis a zsákmányt észrevétlenül behúzta 
a kocsiszínbe. Nem látta senki az udvarban, a sötétben még lámpást sem gyújtottunk. 
A körültekintésre szükség volt, nehogy az udvarban lakozó hírlapi szerkesztő, szenzá
ciót látva a vaddisznó elejtésében, azt dobra verje. (Mégis megtudta és elhírelte a „ha
talmas kan” elejtését -  sok-sok bosszúságot okozva nekem.)

Másnap helyszíni szemlét tartottam az „öreg emlékfás” pagonyban. Rendkívül ér
dekelt a kis vadkan hetek óta lakott otthona,

A bajcsai vadkanocska messzebb vidékről -  a búgási idényben erősebb vadkantól el
verve -  vetődött el hozzánk. Beérkezése hóviharban történhetett, mert nyomai felfedez
hetők nem voltak. Kiválasztotta az erdő mélyén elterülő, nyugalmas tagot, és ott, hosszabb 
tartózkodással számolva, ösztönös megérzéssel, előkészült az erősen havas hetekre. Ma- 
lacozó vadkoca vackát nem volt alkalmam látni, arról meg nem is volt közvetlen tudomá
som, hogy a vadkan szabályszerű vackot építsen magának. A mi jövevényünk pedig ezt 
tette. A tagban található vadkender (Solidago) kiturkált, zsuppszalmaszerű kötegeiből ko
sár nagyságú, felmagasított fekvőhelyet épített fel. A gaz szálait gondosan elrendezte, és 
a hóréteg felett félméteres magasságban kerekre rakta. Ebben a száraz vacokban töltötte 
el ezután a három-négy hétre kiterjedő, siralmas napokat. A vackától negyven lépésnyi
nél távolabbra nem távozott el, és csak egy esetben tett kísérletet túrásaival a nyiladék kö
zelében, ahová az erdőőr is betekintést nyert. Könnyen megtörténhetett volna az is, hogy 
a tartózkodása rejtve marad. A seprűgallyat gyűjtő bajcsai fiúnak kellett bent a tagban jár
nia, hogy az erdeinkben elrejtőzött remetére véletlenül rátaláljon.

Szegény disznó a fiatal, 20 év körüli tölgyfák gyökérzetét turkálgatta ki a fagyos 
földből, és életét ezen a sovány élelmen tengette. Hullatékából alig találtam többet 
a hó felületén, mint legfeljebb két kalapra valót, a többit a hó eltakarta. Életerejével is
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takarékoskodnia kellett, ezért az erdőben nem is keresett más helyet. Jobb élelemhez 
amúgy sem juthatott volna. Fárasztó kóborlásra sem vállalkozhatott, kényszerítve volt 
tehát -  keveset dolgozva és annál többet pihenve -  mindvégig kitartani a szűkre sza
bott tanyáján, felmagasított, kicsi vackán. Miközben áldozatom, a kis agyaras ügyessé
gének és kitartásának megbámulni való tanújeleit átvizsgáltam, bizonyos sajnálkozás 
ébredt fel bennem. Későn jöttem rá: ez a disznó talán megérdemelte volna, hogy élet
revalóságánál fogva életben maradjon. A mi erdeinkben ugyan meg nem maradt volna, 
de a hó olvadása után visszatérve szülőföldjére, idővel mint tnegedzett, fajának kivá
lasztott, törzspéldánya erőteljes utódok nemzőjévé válhatott volna.

Agyarait, tisztelettel és megbecsüléssel, fémkeretbe foglaltam, s felhelyeztem a töb
bi közé. A hozzá képest sarló kinézetű csontfegyverek büszke társaságában szerényen 
helyezkedett el. Bükk- és fenyőlombozattal díszített fatáblák sötét színű hátteréből 
a kis vadkan trófeája fénylőén világlott ki. Sajnos, ez a tündöklés volt az oka a trófea 
elvesztének, egyúttal az én veszteségemnek is. A háború alatt a lakásomat ellepő kato
nai kocsisok valamelyikének a többi falitrófea között éppen az a fénylő trófeácska nyer
te még a tetszését. Azt a falról leemelte és elvitte magával. Ezek után megeshetett az 
is, hogy a kis dél-zalai kanocska „Bajcsa-Szibériából” kikerülve a nagy Szibériába, ott 
jelent emléket a nagy háborúból.

KERETTYE

Kerettye -  kisebb és jelentéktelenebb a tőszomszédságában fekvő Lispénél is -  annyi
ra eldugott kis falucska volt az első világháborút követő időben, hogy nevéről és léte
zéséről még Zalában is csupán azok hallottak, akik közvetlenül a szomszédságában lak
tak. Túl fekszik a Válcikán, és innen a Kerkától, tehát le nem tagadhatóan valóságos 
göcseji kisközség. Egy Nagykanizsára messzi földről betévedt erdőjáró embertől 
„Keröttye” néven hallottam emlegetni, én legfeljebb dűlőnévnek vélhettem, de ő vál
tig azt magyarázta, hogy az bizony falu!

Kerettye közelébe először az 1921. év táján jutottam el. Előttünk, a volt selmeci 
akadémisták előtt, egy kedves emlékű professzor, dr. Böckh Hugó, a földtan és őslény
tan selmeci tanára érkezett az időben Kanizsára. O a környéken olaj után kutatott. 
Olaj? Vajon mit jelentsen ez? Zalában mindenesetre merész fantáziát.

Több sem kellett nekem! Felébredt szívemben a hagyományos selmeci tisztelet, és 
a „vivant professores, vivat Academia!” jelszavának emlékével a szálloda éttermében 
mindjárt felkerestem tanáromat, és másnap kivittem magammal egyenesen a zsigárdi 
erdőre. Ott ugyanis egy lomberdős részlet mélyedésében, az erdő televényén, kékes 
színű olajfoltokat vettem észre, de geológiai „tudományom” -  mi, erdőmérnökök a tár
gyat csak kivonatosan hallgattuk -  nem terjedt odáig, hogy a föld felszínére került tü
nemény okára megnyugtató magyarázatot találhattam volna.

Legtöbb kutató geológussal az erdélyi Retyezáton kerültem össze. így Inkey Bélával, 
a Kanizsa-vidéki Palini-Inkey család tudós tagjával (kutató magyar földön és -  többek 
között -  Brazíliában), Murgoci dr. párizsi egyetemi tanárral, báró Nopcsa Ferenccel, vi
lághírű paleontológussal, kívülük ismerőseim közé számíthattam Treitz Pétert, a ma
gyarhoni talajok kutatóját, külön a piarista Laczkó Dezsőt, vadásztársamat a bakonyi 
püspöki erdőkben (a Kaukázus geológusa). Velük egyidejűleg a Hunyad megyei Zsil 
völgyében egész garmada barátom akadt a selmeci „alma mater” padjaiból, valamennyi
en szénbányamérnökök, a „fekete gyémánt” rajongói és kutatói. Ok azonban olajjal és
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gázzal közelebbről aligha foglalkoztak. Nagykanizsán és környékén viszont egyáltalán 
nem volt sem geológus, sem bányamérnök ismerősöm.

A kőolajjal, ezzel a világpolitikát mozgató kinccsel, kint, a saját termőhelyén egy 
esetben azonban már volt kapcsolatom. Egy szarvasvadászaton találkoztam vele Romá
niában. Közvetlenül az első világháború kitörése előtt kerültem le a Baicoi melletti 
magureni-paraosai uradalomba, herceg Cantacusino „Floresti” nevű erdejébe, ahol egy 
szarvasbikát és egy dámlapátost sikerült elejtenem. A terítékre hozott két vadnál azon
nal feltűnt testük petróleumos illata. Az ottani vadaskerten átfolyó vízérben dagonyáz
tak, és közben váltak szagosakká a „föl dől aj tói ”, amely a közeli campinai olajmezők fe
lől szivárgott be a vadászterületre. Ilyenformán kerültem közvetlen kapcsolatba 
magával a kőolajjal -  messze, kívül az erdészet birodalmán.

Amikor a Zsigárd-erdei olaj foltos lelőhelyet megtekintette, Böckh ajka mosolyra 
nyílt. Ha jól emlékszem, még annyi fáradságot sem vett, hogy a kocsiról leszállt 
volna.12 Barátságosan megköszönte a „balek” tanítvány érdeklődését, s ezzel elkocsiz- 
tunk. Böckh ez egyszer sietett. Másként viselkedett, mint ahogyan azt az előadásain, és 
különösen a vizsgákon tapasztaltuk. Nyugodtan jártuk be a nagydarab földet a Princi
pális-ártér homokos lapályától az obornaki agyagos talajú dombvidékig. Inkább olyan 
helyen szemlélődött, ahol bevágásokat és földomlásokat vett észre. Ilyenkor rövid ma
gyarázatot tartott a földrétegek vetődéséről és azok dőlési fokáról, majd megjegyezte, 
hogy neki -  arra, nyugat felé -  messzebbre kell eljutnia, Budafa-puszta irányában. 
Az volt a benyomásom, hogy annak a tudósnak a biztonságával megy Kanizsától nyu
gatra, egyenesen a megjelölt távolságig, aki előzetes számítások útján már rátalált arra 
a pontra, ahol elérheti azt, amit keres. Csupán a rejtett kincs mélységét nem ismerhe
ti még biztosan. Majd csak a felső földrétegek megcsapolása után lesz módjában a kö
vetkeztetéseket levonni és azokra további terveket felépíteni.

Ez a név, Budafa, rögtön megütötte a fülemet. Másról nem, de a szarvasairól már 
nemegyszer hallottam. Akkori londoni követünk [báró Rubido-Zichy Iván] birtokához 
tartozott. Őhozzá járt vendégként szarvasbőgésre néhai Somssich János gróf, Kanizsa- 
vidéki földbirtokos, és ő számolt be az ottani tapasztalatairól.

Nem telt bele sok idő, a kíváncsiság engem is kicsalt Budafa-pusztára. A közelében 
már jártam. Előzőleg a vele szomszédos Murarátka erdeiben Inkey Nandine bárónő 
birtokán fordultam meg. Oda is az előttem addig ismeretlen erdők varázsa és vadjai 
vonzottak. Tudnivaló, hogy mi, kanizsaiak sokkal jobban ismertük a Kanizsától keleti 
irányban elterülő vidékeket, mint a nyugatra esőket.

A dombhullámok aljába rejtett kis Budafán, a major közelében, már felszerelve talál
tam Böckh professzorom favázas fúrótornyát. A hatalmas acélvéső Zala földkérgét éjjel
nappal, szakadatlanul ütötte. A zakatoló gépek mellett M. bányamérnök barátom szor
goskodott, és készítette szinte óráról órára a jegyzeteit Böckh részére, aki, az angol-perzsa 
olajkutató vállalat megbízásából, időnként megjelent a telepen. Böckh a selmeci ka
tedrának búcsút mondva kizárólag az olajkutatás mezejére lépett, és -  magyar tőke hiá
nyában -  az angolok szolgálatában hol magyar földön, hol Perzsiában, később a közép
amerikai Hondurasban kutatott kőolaj után. Nem sokkal később az onnan magával 
hozott trópusi betegség vitte sírba ezt a neves és tekintélyes geológust -  annyi sok 
selmeci akadémikust percnyi gyorsasággal elbuktató, de különben jóindulatú tanárt.

Ahogy értesültem, a budafai szarvasok a fúrás folyamán annyira megszokták az új 
telepet, megesett, hogy a villanyfényben úszó fúrótorony közvetlen közelében tehenei 
társaságában bőgő bikát észleltek. Az „olajosok” elköltözésével aztán az erdőkoszorúz-
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ta kis puszta környékére visszatért a régi csend és nyugalom, más idegen, mint vad után 
kutató vadász, nem is vetődött oda el.

Magam is csak Rátkáig jutottam el. Az ottani nagymérvű tarvágások után felújult fi
atalosok mind több szarvast gyűjtöttek össze. Állandóan tiszta víz, erdei táplálék, me
zei termény bőven állt az igényes vad rendelkezésére. Északról védett, szél- és 
hómentes völgykatlanok kötötték le a vadat, az örökösödés folytán tulajdonossá vált R. 
gróf pedig a terület őrzéséről is kellően gondoskodott. Örökös harc folyt ugyanis 
a rátkai szőlőhegyekben rejtőzködő vadorzók és az erdészeti személyzet között. Nem 
egy esetben véres tragédiák folytak le -  a kívánatos szarvasok miatt.

Most, utólag, mint érdekes jelenség jut eszembe, hogy, miközben két szarvastehén 
elejtésének eredményével jártam Rátka dombjait (zalaiasan „hegyeit”), közvetlenül 
a dombéi mögött fekvő Kerettye nevét még említeni sem hallottam. Nyilván nem volt 
róla mondanivaló, a nevéhez semmiféle nevezetesség nem fűződött. Amikor azonban 
az ugyancsak szomszédos Tolmácsi-erdő neve ütötte meg a fülemet, egyszerre különös 
izgalomba jöttem.

Tolmács! Szarvasvadászok előtt jól ismert, nagyon is híres név! Az Esterházy herce
gek beékelt erdősége. Itt került terítékre a legerősebb agancsú magyar szarvasbikák 
egyike, a „tolmácsi” Elég volt hallanom a nevét, hogy élénken felfigyeljek és ne feled
kezzem meg róla. Arról azonban még nem lehetett fogalmam, hogy ha Tolmács szar
vasa olykor az erdők sűrűjéből kikívánkozik a mezők nyílt térségére, akkor éppen a név
telen kis Kerettye határán lép ki.

1930 körül történt. Közeledtünk szeptemberhez, a szarvasbikák bőgésétől vissz
hangzó, nagyszerű vadászidényhez. Az akkori, sivár körülmények között azonban a nagy 
történések titkait őrző ősztől nem várhattam különös eseményt. A Kanizsa-vidéki házi 
területeken a fejlemények -  a nyári tapasztalatok után -  nem kecsegtettek valamireva
ló kilátásokkal, a szokásos veszprémi püspöki vendéghívás szintén bizonytalan volt. 
Egyébként is a trianoni, megcsonkult ország kicsire szűkült térsége nem kecsegtethet
te illúziókkal a jobbhoz szokott vadászt. Több volt rajta a szarvaséhes puskás, mint ma
ga a szarvas. Ehhez járult még a külföldi, fizető vendégek divatossá vált beözönlése is. 
Legtöbb volt a németországi puskás. Maga a vadászat a jobb területeken hasznot haj
tó vállalkozássá, több vonatkozásban fényes üzletté vált. xAzelőtt el sem volt képzelhe
tő, hogy kényes főurak féltett vadjukat pénzre váltsák, és a nemes vadászatnál legfel
jebb a csendes kibic szerepét vállalják magukra. Az időben gyakran találkozhattunk 
Nagykanizsa környékén és az átfutó nemzetközi vonatokon osztrák, német, olasz, bel
ga, egyiptomi és amerikai stüszikkel, akik sportvadászat céljából Zala és a szomszédos 
Somogy erdeit keresték fel.

Ilyen mostoha körülmények között kerestem alkalmat vadászszívem megnyugtatá
sára. Az élet fűszeréről, a szarvasról semmi áron nem mondhattam le! Elsőnek legalább 
egy szarvasos terület közelébe igyekeztem eljutni, hogy, mint a számító mérnök, egy 
megadott, szilárd pontra építhessem fel további terveimet, legyenek a nehézségek bár
milyen nagyok, és leküzdésük kívánjon meg sok-sok energiát, áldozatot és kockázatot.

Vágyaimról egy, a vidéket járó barátom előtt tettem említést. Megkértem őt, hogy 
hozzon össze valahol szarvassal. Megígérte, hogy a dolognak utánanéz. (Őt magát a va
dászat nem érdekelte.) Közben magam is Nyugat-Zala térképét kezdtem részleteseb
ben tanulmányozni, és az odavaló ismerősökkel közvetlenül is kerestem a kapcsolato
kat. Támaszpontokul kínálkoztak: elsőnek Murarátka, tovább nyugatra Budafa,
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Szemenye, Vétyem, részben Báza, Oltárc, Pusztamagyaród és -  váradanul az előtérbe 
lépve -  Kerettye.

A felsorolt tippekből vagy nem lett semmi, vagy pedig az éjszakai lesvadászatok kí
sérletezései ellenére sem hoztak sikert. Meg kellet elégednem sorjában a csupa „üres” 
tapasztalatokkal, bár ezek értéke sem tagadható. Nem vitás, hogy a negatívumok kö
zött szokott megszületni a „küzdő ember” számára a pozitívum is. Sok esetben évekre 
terjedő türelem és kitartás termi meg azt a „rózsát”, amely a sóvárgó vadász álmaiban 
szarvasbika képében él.

A legmegbízhatóbbnak Kerettye ígérkezett. Itt terült el egy tagban kb. 210 holdas 
birtok, a Tolmács-erdő és a budafai erdők közébe ékelve. Távolabbról az Esterházy 
hercegi erdőségek keretezték. Régebben gróf Hugonnay-birtok, csupa szántóföld, itt- 
ott akáccal befutott, vízmosásos gödrökkel. Később pénzintézetek tulajdonába került, 
legutóbbi birtokosai pedig üzleti szellemű vállalkozók voltak. A népes család tagjai 
egymást felváltva tartózkodtak Kerettyén, a vadászat viszont egyáltalán nem érdekelte 
őket. Majorjukban egy öreg csőszt -  kiérdemesült gazdasági bognárt -  tartottak, aki 
tetszése szerint „vadászhatott” a területen. Feltehető volt azonban a kérdés: mire? 
Szárnyas vad egyáltalában nem volt, őz és nyúl szintén ritkaságszámba ment. Ha ked
ve tartotta, rókára tarthatott ugyan hosszú, méla leseket, de ezen a téren sem tudott 
mivel eldicsekedni. Megtörténhetett azonban, hogy területén éjjelenként szarvas és -  
évtizedekben számolva -  esetleg vaddisznó váltott ki kukoricára, répára, lóherére.

Ilyen helyzet mellett számolnom kellett azzal, hogy az ottani vadászatra egyetlen 
módszer kínálkozik: az éjjeli les. Vadászember a les fogalmával tisztában van. Azok ta
lálták ki és kényszerültek reá, akik szarvasra, őzre más módon nem vadászhattak.

Maga a kerettyei csősz -  ahogyan elbeszélte -  már 18 év óta „vadászott” az urasági 
földeken. Lesgödreire rá lehetett találni hol az erdő szegélyén, hol bent, a termények 
fedezékei alatt. Szavai szerint a szorgalmasan gyakorolt „üzem” ellenére sem tudott 
nagyvadból egyetlen egyet sem elejteni. Látott és kihallgatott ugyan „eleget”, lövésre 
ellenben nem kapott „egyet” sem. (Hibázásokról és sebzésekről -  óvatosságból? -  nem 
nyilatkozott.)

-  És mégsem unta meg? -  kérdeztük az öreg csősztől.
Persze, hogy nem unta meg! Azért volt csősz, hogy a gondjaira bízott mezei termé

nyeket, különösen éjjelenként, kétlábú és négylábú tolvajok elől, becsületesen meg
őrizze. A vadlesés, mint alkalmi mellékfoglalkozás, a mesterségébe szervesen beletar
tozott. Ha már a gazdái fegyvert nyomtak a kezébe, a melegebb érdeklődést egy kis 
vadpecsenye reménye is megérte. Arra azonban hamarosan rájöttünk, hogy a derék 
bognármester a vadászat legelemibb fogásaihoz sem ért. Nyilván a legfeledékenyebb 
vadat is elfüstölte és elhorkolta a közeléből.

Végül mégis komolyan elhatároztam, hogy végre felkeresem azt a Tolmács körüli 
pontot, ahol a csősz hiába leskelődött. Egyik legügyesebb emberemet, B.[erdál] főer- 
dőőrt vittem magammal.

Egy erősen esős, őszi napon Borsfa lakói lebeszéltek arról, hogy a bázai dombon át 
jussunkéi Kerettyéig. Az útja ugyan rövidebb, viszont a szűkre szabott „horgosok” csú
szós agyagútjain nem ajánlották az átvergődést. így nagy kerülővel, a kemény úton 
Kámaháza felől vágtunk neki a rugós járművel alig kocsizható, egyetlen talyigaútnak. 
Rozoga fahidakon és süppedős pocsolyákon át közeledtünk az Isten háta mögé eldu
gott község felé. A göcseji kis testvérközségek, Báza és Lispe között feküdt -  nekitá
maszkodva a budafai nagy partnak -  Kerettye.
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Először is a tágasabb major ötlött szemünkbe, maga a falu 11 házszámmal, félsoros, 
meredekes utcájával egy szűk völgybe szorult be. Inkább csaholó kutyák, mint járó-kelő 
emberek jelezték a liliputi falucska létezését. És még valami. Kerettye kiemelkedő épüle
te a templom volt -  de torony és tetőzet nélkül -, hallgatag, pusztuló romja a valószínű 
régebbi jobb időnek. A szokadanul „suta” kinézésű építmény körül elkorhadt, törött és 
mélyre süllyedt fakeresztek jeleztek egy szoba nagyságú temetőt; a kerettyeiek központo
sított pihenőhelyét. Kerítésnek nyoma sem látszott, baromfi és túrkáló sertések riadtak 
meg tőlünk, amikor átellenben megállottunk egy vityillószerű, kihűlt bognárműhely előtt.

Első dolgunk volt a „kastélyának emlegetett, nagyobb, sárgára festett lakóházban 
jelentkezni. Ott egy kövér gazdaasszony fogadott bennünket, és az egyik üres szobába 
szívélyesen betessékelt. (Ez a szerencsétlen „fehérnép” a következő évben mélységes 
búbánatában felkötötte magát a padlásgerendára. Onnan vitték ki -  feltűnés nélkül -  a pár 
lépésnyire fekvő, kicsi temetőbe.)

A „kastély” mellett egy gondozatlan, nagyméretű magtár -  valószínűleg üresen -  ta
núskodott a tönkrement főúri birtok hajdani nagysága mellett. A tanya szélén álló mű
hely küszöbén ülve találtuk az egykori bognárt, az öreg csőszt, amint pipájából bodor 
felhőket eregetett a szélbe. Kellő bevezetés után mindjárt időszerű kérdésekkel ostro
moltuk. Mondókáit azonban úgy kellett belőle kihúznunk, de okosabbak ezek után sem 
lettünk. Azután körös-körül, az erdők szélein, bejártuk vele a mezőséget. A hírneves 
Tolmácsból erőteljes fejlődésű, középkorú szálerdőket láttunk, ezek már önmagukban 
sem mutatkoztak vadtartóknak, viszont Rátka és Budafa felé csupa fiatalos terült el, 
méghozzá abban a korban, amikor a szarvas és a vaddisznó előszeretettel tanyázik ben
ne. Az itteni magánerdőkön ugyanis az utóbbi évtizedekben a rendkívüli fakitermelé
sek szakadatlan áradata vonult végig, hogy elsodorja magával az örökerdők őserejű ta
laját borító, értékes tölgyeseket és bükkösöket. Helyükön, amikor mi felkerestük, 
vegyes cserjések és akácligetek terjeszkedtek, bozótos legelőkkel váltakozva. A domb
hátak az újabb erdőirtások szántókockáival és új tanyákkal voltak tarkítva.

Nem volt kétséges, hogy az összefüggő erdőkben szarvasok vannak. Hallottuk ezt 
az erdőőröktől és a vadkárok miatt panaszkodó gazdáktól is.

Vajon jut-e nekünk? Berdál főerdőőr jelentésétől függött, hogy egyáltalán lesz-e va
dászat Kerettyén. O több esetben nemcsak a területen fordult meg, hanem -  kartársai 
révén -  megfigyeléseit kiterjesztette a Kerettye körüli távolabbi vidékekre is. Berdál 
művésze volt az ilyen előkészítő, fáradságos munkáknak, rátermettségét nemegyszer -  
minden egyes esetben valóban nehéz körülmények között -  előttem is beigazolta. Fi
gyelmét a legkisebb vadjel sem kerülte el. Szenvedélyének csurdig telt poharából a ké
sőbbi évtized folyamán sem vesztett több cseppecskét, mint amennyit korosodása, és 
nem utolsósorban a megváltozott körülmények sebeztek ki derék vadászszívéből.

Kerettyéről szóló jelentései nem leptek meg, amikor egyformán arról számoltak be, 
hogy a szarvasvadászat ott teljesen kilátástalan. Egy októberi, esős napon azonban so
ron kívül állított be hozzám. A komoly arcán felismert mosolyból és izgalmat eláruló 
viselkedéséből azonnal valami biztatót olvastam ki. Szarvasról ugyan nem volt monda
nivalója, helyette egy erős vadkanról tett jelentést.

Ezzel eljutottunk régi kerettyei történetünk előzményéig -  a múlt egy szakaszáig. 
Mintha most is 1930-at írnánk, áttérek (jelenidőben) a közelmúltra. Jólesik újból bele
élnem magam a fordulatos események egymásutánjára. Kiküldöttem elmondja, hogy 
a kerettyei gazdaság a mezőn, utolsónak a vidéken, a napokban törette le az 50 holdas
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kukoricáját. A nagy tengeritáblán a szár még levágatlan, de -  a termés kiszállítása ér
dekében -  szekérnyi szélességű nyiladékot vágattak bele. A földön elszóródott és a még 
töreden tengericsövek halmaza valósággal terített asztal. Az erős nyomú, magányos 
vadkan -  a jelek után ítélve -  Tolmács irányából minden éjjel kivált a tengeritáblára. 
Végigjárja az egészet, látszólag kint tölti az éjszaka nagyobb részét, a domboldal 
ugyanis telve van a nyomaival. A csősz ellen sem merült fel kifogás, jól viseli magát. 
Lesbe nem ül, fegyverét sem használja, nem is bánja az éjjeli szolgálata alóli felmenté
sét, vadkannal meg éppen nem kívánkozik találkozni.

Berdál -  a tőle megszokott határozottsággal -  azt ajánlja, okvedenül és lehetőleg 
azonnal menjünk ki éjjeli lesre. Az éjszaka napról napra világosabb lesz, és éppen a leg
megfelelőbb időszakban, 11 órától 1 óráig erős holdfényre számíthatunk. Különösebb 
biztatásra nincs szükségem. Mindjárt a következő napon, nehogy a több lovat gondo
zó tisztikocsist szolgálatától hosszabb időre elvonjuk, giggel kocsizunk ki, kettesben, 
Kerettyére. Istállóról és a ló gondozásáról -  az egyik falusi gazdánál -  a csősz fog gon
doskodni.

A délután folyamán a középső dombhát minkét oldalán szétterülő tengeritáblát 
gondosan átvizsgáljuk. Könnyű megállapítanunk, hogy a disznó a friss esőzés után, az 
előző éjjel is kint járt. A keleti oldal sokkal jártabb, mint a nyugati. A legtöbb nyomot 
azonban magasan, a dombélen találjuk. Itt legkevésbé érheti meglepetés az egymagá
ban csemegéző, éber vaddisznót.

Egy jó barátomtól kértem el a szekrényében gondosan őrzött, távcsővel felszerelt 
fegyverét. Előzőleg ezzel ejtettem el -  késő esti homályban -  az első obornaki szarvas
bikámat, majd sötét éjszaka a szép nagybakonyi bikát. Most is ez a kipróbált fegyver 
van nálam, kereső messzelátóm pedig -  szokás szerint -  külön lóg le a nyakamból, hogy 
gyorsan kézbe kaphassam.

A községtől a nevezetes tengeritábla alig negyedóra járásnyira terül el. Idejében el
helyezkedünk a tolmácsi erdő szélén, a vadváltók közelében, és várjuk a jó szerencsét.

A vidék, amely nappal is csendes, hamarosan vad némaságba merül. Kerettyén is ki
oltják az utolsó istállólámpát, így a láthatáron az egyetlen pislákoló fénypont is elve
szett előttünk. A major elöregedett házőrző kuvaszának sincs oka többet magáról hal
latni. Ritkán jár erre idegen ember, a kocsizörgést is alig ismerik. Városi ember 
kétségtelenül barátságtalan, rideg helynek nevezné el Kerettye környékét. Nem törté
nik itt semmi olyas, amely különösen izgatná az őslakókat, a nagyvilág zajlása pedig 
legkevésbé sem érdekli őket. A Letenyei járást, amelyben laknak, egy olyan jelenség is 
jellemzi, amely országos viszonylatban is ritkaság: még vasútja sincs! Amióta ledőlt 
a kerettyei templom tornya, lakossága harangszót sem hall.

Az erdők irtásföldjein a letelepedett ősember egyszerűségével és igénytelenségével 
élik itt le életüket, amíg a természet rendje szerint, amikor Isten elrendeli, örök pihe
nőre meg nem térnek a fededen kis kápolna tövéhez. Előbb vagy utóbb jön-e el a vég, 
azt békésen fogadja az egyhangú magányában élő ember, mert a sorsán úgysem változ
tathat. Orvos, patika, valószínűleg bábaasszony sincs a közelben. Először imádsággal 
igyekszik segíteni magán, részt vesz ebben az aggódó asszony, valamennyire a gyerek 
is. Ha az imák nem segítenek, igazán kár minden más további fáradozásért. Kit a fa üt 
vagy a ló rúg agyon, kit a nyavalya és a betegség visz el. Egyszer úgyis meg kell halni! 
Elég volt a földi siralomvölgy nyomorúságaiból, a sor a pihenésen van. A túlvilágra 
szóló „behívó”-nak kivétel és halogatás nélkül minden egyes emberfiának eleget kell 
tennie. Falusi felfogás szerint a 45 évet élt asszony és 50 év feletti férfi már „eleget élt”.
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Bámulatos az a türelem, amellyel az erdős vidékek komoly, mondhatni kedélyte- 
len embere a sorsát viseli. Nem csodálkozik semmi újság felett, és legkevésbé türel
metlen. Pontos járású óra hiáríyában az égitestek tüneteihez igazodik. Légvárakat 
nem épít, különös tervei nincsenek. Megnyugszik mindabban, amit a -  főszolgabíró, 
főispán, gróf, herceg, király az ő megkérdezése nélkül -  magasabb hatalom rendel el 
neki. Az Isten akarata ellen pediglen nincs apelláta. Agyafúrt fiskálisok sem tehetnek 
ellene semmit.

Egyébként valami nagy különbség nincs az emberek sorsa között. Úr és paraszt 
egyformán jut el a végzetéhez. Megesik, hogy az úr megelőzi a parasztot. Ha sorsa ké
sőbbre marad el, ez is az ő baja, mert még nem tudhatja, mi vár reá. Talán rosszabb, 
mint a szegényre. A magasból nagyobb a leesés, mint alacsonyról. Az úr, ha szegénnyé 
válik, nyomorultabb még a született nincstelennél is.

Itt van példának az egyik kerettyei „uraság” Úgy látszik, hogy szegénynek meghib
bant a feje. A homályos kastélyban csak morfondíroz egymagában. Éhen halna, ha kész 
ételt nem adnának elébe. Elfogad minden ennivalót, bárki idegen kínálja is meg. Bez
zeg elfogadna tőlünk is, pedig vendégek vagyunk, és hátizsákjainkat otthon a magunk 
részére töltöttük meg. Nincs öröme sem erdőben, sem mezőben. Talán ő szomorítot
ta el annyira az említett szakácsnét, hogy az jobbnak vélte a ruhaszárító kötélre felköt
ni magát.

Az erdők irányából minden legkisebb zajra fülelünk. Szél kerekedik és tépi, perge
ti a lombfák leveleit. Az ég aljának sötétkéksége lassankint beolvad az erősebb fekete
ségbe. Eléggé barátságtalan az ilyen őszi, fénytelen éjszaka. A titokzatos éjfél is igen 
lassan érkezik meg. Szinte belekábul az ember. Egy kicsit el is butul. Talán az álmat
lanság teszi? A levegő is meghidegszik. Növekszik bennünk az unalom érzése is -  el
vegyítve a hosszas várakozás türelmetlenségével. A vaddisznó -  a mi (?) vadkanunk -  
pedig már megjöhetett volna! Szüntelenül rajta jár az eszünk. Az agyarai számára a szo
bám falán már helyet is találtam. Akármennyire jól is lakott az előző éjjel kukoricával, 
most már illenék, hogy éhes legyen. Van még elég torzsa, tök a földeken, ez mind az övé.

Negyedórás közökben a fegyverrel célzógyakorlatokat végzek. Mind a két távcsö
vet azonban minduntalan törölgetnem kell, üvegjükön ugyanis az éjszaka kövér har- 
matcseppjei gyöngyöznek. Egyszer a fegyvertávcső szarvasbőrével, máskor sötéttarka 
zsebkendőmmel húzom le a homályosságot az üvegekről -  élűiről is, hátulról is. Utó
végre előre bele kell jöjjek a szükséges fogásokba, nehogy megfeledkezzem a kellő fel
készülésről. Ezeket a mozdulatokat mind feltűnés nélkül végzem, és szorgalmasan gya
korlom magam az üvegvédők felrakásában, lecsúsztatásában. Nagy baj lenne, ha célzás 
közben a disznó helyén nem látnék mást, mint vaksötétséget.

Éjfél lehet -  a kísértetek órája -, amikor messziről, a dombélről, száraz tengeriszár 
cserrenését halljuk.

Borz? Disznó?
Bizony disznó lesz az! Erősen ropogtat... Tehát kint van, méghozzá nyilvánvalóan 

a kicsapázott, nagy disznó. De jól becsapott bennünket! Nem a várt irányból, hanem 
valahonnan balról, nagy kerülővel, a másik völgy felől érkezett, s ki tudja, a hajlat mö
gött már mióta csemegézik háborítatlanul. Leshelyünkön hiába várnók, itt a találko
zásra semmi remény.

Nincs vesztegetni való időnk, az éjjeli cserkészetre mindjárt elindulunk. A széljárás 
arra kényszerít bennünket, hogy a nagy terjedelmű táblát egészen megkerüljük, és a csör- 
tetés helyét nyugat felől közelítsük meg, azokon a szekérösvényeken, amelyeket a dél
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után folyamán erre a célra előre kijelöltünk. A szélcsendes éjszakában -  méghozzá éber 
vaddisznóra -  a legóvatosabb cserkészésre van szükség, nehogy egyetlen ügyetlen lé
pés zajával egy pillanat alatt elrontsunk mindent. Szerencsénkre a megázott szárkévék 
és levélhulladék megérintése különösebb zajt nem okoz. így nyílik kilátásunk a továb
bi nesztelen előrehaladásra, élünk azonban a siketfajdkakas beugrásánál ismert mód
szerrel is; akkor fogunk előbbre lépni, amikor a disznó is el lesz magával foglalva, azaz 
halljuk a csámcsogását.

Zsebórám Vi 1-et mutat, amikor a kör bejárása után, a szembefúvó szél ellenében, 
a völgyből felérkezünk *a-dombélre. A disznó az összekuszált szársűrűségben maszatol, 
és déli irányt tartva, lassankint a tolmácsi erdő felé halad. Nincs mit késlekednünk, leg
főbb ideje, hogy a közelébe férkőzzünk! A felhők függönyözte háromnegyedes hold ép
pen több lazán úszó bárányfelhő sávjából kerül ki, és mind erősebb fényt áraszt. A jobb 
világosság láttára öröm és erős remény tölt el, szinte ujjongani volna kedvem, amikor 
100, majd 150 lépésig tiszta, éles képek jelennek meg a messzelátó letörölt üvegmezőjén.

Mozdulatlanul állunk, és egyfolytában a célzással kísérletezem. Pompás! A tengeri
tarlók vágott vonalain feltünedező takarmánytökök mindegyike a legjobb célpontot 
nyújtja. A földön heverő, gömbölyű tökök éles körvonalakkal jelentkeznek. Némelyik 
akkora, mint egy gubbasztó nyúl. Fogadást mernék tenni, hogy 150 lépésig mind
egyikbe sikerülne a golyót beleküldenem, de... De az is bizonyos, hogy a lég rendkí
vül párával telített,, ruházatunk, bajuszunk, a fegyvercső is mind vizes. A céltávcső 
üvegjei egészen nedvesek. Szinte csepeg róluk a víz. A legrövidebb célzás mellett is 
azonnal homályossá lesznek. Nem látok semmit sem. A szarvasbőrt és a zsebkendőt 
mindig egyszerre kell a kezemben tartanom, hogy a távcső üvegjeit folytonosan töröl
hessem. A helyzet bizony bonyodalmas, sőt kritikus! Minden idegszálam megfeszül. 
Füllel, szemmel, babrálással egyidőben mereven kell előrenéznem a disznó irányába, 
lábaim előtt pedig a kévékben fekvő tengeriszár-kötegeire kell figyelnem. Berdál fő- 
erdőőr szorosan mögöttem áll. Egy személlyé olvadunk össze, szerény fedezékünk 
maga a vágatlan tengeriszár sorozata.

A disznó pedig csendben van. Félő, hogy tőlünk távolabbra húzódott el. A holdfény 
túlságosan erősödik. A felhők elvonultak, az égbolt kitisztult. Ezt sem szereti ám a mo
gorva vaddisznó!

Fellélegzem, amikor a disznó irányából újabb cserrenést hallunk... Ott maradt egy 
helyben, bár úgy véljük, már unatkozhat, és csupán játékból csámcsog a bőséges menü 
utolsó -  ráadásnak vett -  morzsáin... Egy széles nyiladék szegélyén állunk és pár rövid 
lépést teszünk előre. Amint megállunk, nesztelenül kilép a sűrűből egy nagy fekete 
tömeg... Keresztben áll, a szobor merevségével, alig 80 lépésnyire előttünk...

A beállítottságában nagyszerű helyzet teljesen lenyűgöz... Példátlanul fenséges 
kép! Az éjféli kísértet meglepetten áll, várja a halálos golyót... Elérkezett a párbaj 
összecsapásának pillanata!

A távcsővel rajta is vagyok, ellenben nem látom a testét. Fegyveremet arcomnál tart
va, hüvelykujjam segítségével a távcső hátulsó üvegét letörlöm. Keresem újból a disz
nót, de a látkép homályos marad. Gyorsan letörlöm az üveg elejét is, de a disznó megint 
nincs... Harmatban fürdik az egész fegyver, agya is nedvesen tapad az államhoz. Gyor
san törlőm egymás után az üvegeket elöl is, hátul is, valamit sejtek ugyan a nagy test fe
keteségéből, de hirtelen csörrenés hallatszik, és üres lesz a nyiladék. A nagy disznó lö
vés nélkül eltűnt! Amint a zörejből kivesszük, nem is halad túl gyorsan, de többé nem 
tér ki a nyiladékra, egyszer pedig azt halljuk, hogy bedobta magát az erdőbe.
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Szoborrá meredten állunk egymás mellett. Szóhoz sem tudunk jutni. Az izgalmas 
esemény leverő hatása alatt elnémultunk, megfásultunk. Összeomlott előttünk a para
dicsomi kép, eltűnt a légvár -  a csatát elvesztettük. Győzött felettünk az éjszaka. Nem 
is a sötétségével, hanem harmatjának bőséges vízcseppjeivel. Szörnyű a csalódás, fáj be
lé a szívünk. Célozgatok tovább, törölgetem folyvást az üvegeket, mindhiába, a távcső 
egyáltalán nem használható. Az éjszaka valóban nagy úr!

Csak ezek után jövök rá: sima, lencsék nélküli csővel előbb jutottam volna lövéshez, 
ezt mindjárt el is kezdem gyakorolni. Célba veszem a közelebbi, majd távolabbi, ki- 
s'íbb-nagyobb tököt, kétségtelen, távcső nélkül jobban megy a célzás. Erre megérde
melt szidalmak között rakom be tokjába a távcsövet. Mindez azonban már késő. A ku
darcért elsősorban magamat okolhatom, s ez bosszant a legjobban.

Fejünket búnak eresztve egy darabig szótlanul álldogálunk egymás mellett. Mintha 
mi sem történt volna, változatlanul ül körülöttünk a néma, mozdulatlan éjszaka. Egé
szen olyan, mint az imént, a rejtélyes vad körül volt. Éppen ő nincs előttünk, és nem 
is lesz soha többé! Egy keresztben álló, a hold fényétől megvilágított, nagy vadkannal 
a puszta mező nyílt térségén csak egyszer lehet az életben így összejönni! Az ilyen eset 
aligha ismétlődik meg.

Az idegfeszítő percek el nem feledhető élményével veszünk búcsút a kerettyei irt- 
ványoktól, hogy a későbbi viszontlátáskor már villanyfény árassza el a vadságából ki
vetkeztetett, a regényességétől megfosztott vidéket.

Közel egy évtizedbe telt, amikor újból kikerültem Kerettyére. Gépkocsi repített ki 
a kemény, sima úton, alig percek alatt a megváltozott Kerettye kellős közepébe. Annyit 
hallottunk már a Zala titokzatos földje mélyéből kitört gázról és olajról, hogy a kíván
csiság ezekért is kivitt magával.

Böckh professzorom nyomdokain egy másik neves magyar geológus, dr. Simon -  ké
sőbb ő is selmec-soproni alma materünk tanszékének tanára -  kutatott olaj után. A bu
dafai fúrástól pár száz lépéssel „odébb” sikerült a lipsei 1. sz., eleinte csupán cseppekben 
fizető kút megcsapolása után rátalálnia a bő olajterméssel szolgáló 2. sz. kútra. Azután 
gyors egymásutánban fúrta meg modern gépeivel a MAORT magyar-amerikai vállalat 
a Kerettye körüli dombokat, és azóta a kőolaj gazdag erekben tör fel a napvilágra.

A zalai olajmezők mind nagyobbodó területén központi teleppé elsőnek maga 
Kerettye épült ki. Talán nem is Kerettye az, a mi kis göcseji községünk, hanem színes 
mozikép valahonnan Amerika iparosított tájaiból! -  tört ki belőlem az első megjegyzés. 
Amikor Báza községen túljutva kiterült előttem a kerettyei völgy, első tekintetem a Tol
mácsra dűlőző domboldalra esett.

Mindjárt ráismertem a sárga színezetű, nyilván újrafestett, úri lakra, a már fehérre 
meszelt tornyos templomra, az összezsúfoltan épített, de új tetőivel kitűnő falucskákra, 
az egyelőre rozoga állapotban meghagyott bognárműhelyre. A néhai tengeritábla helyén 
szemeim keresve keresték a régi lesállásainkat, de bizony nem ismertem rá a vidékre.

Mérnöki villák virágágyás kertekkel, takaros munkáslakások sorakoznak a partokon, 
a megsárgult kukorica helyett pázsitos szőnyeg zöldje váltakozik a sportpályák szürke
ségével. Kaszinó, mozi, borbélyműhely, cukrászda, laktanya gyűjti össze a siető embe
rek tömegét, ahol egykor az öreg csősz egymagában üldögélve, pipálással hajtotta el 
szempilláiról a ránehezedő álmosságot. Gépek zakatolása és csikorgása vegyül el a szé
lesre nyúlt telep városias, tarka zsivajával és rohanó gépkocsijainak tülköléseivel. Ki
zártnak látszik, hogy errefelé valaha még vaddisznó járjon, nőjön bár körös-körül bár
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mennyi meg-megújuló, sűrű erdő, jöjjön bár a legsötétebb éjszaka, még akkor sem, ha 
vagonszámra szórnák is szét részére a kukoricát, takarmánytököt, burgonyát. Kerettye 
vadászati romantikájának mindörökre vége!

Ahol a még irdatlan nagyerdők mélyén a Tolmácsi- és Mura-erdei, világhíres szar
vasok adtak egymásnak találkát, ahol azóta régen elporladt, egykor felhevült vadászok
ból szállt feléjük a sóhajteli kívánság: vadászüdv! -  ott más köszöntést sem hallani, mint 
a jövő-menő, nyugtalan MAORT-bányászok ajkáról a „jó szerencsét!” Az üdvözlés 
nem az erdők elrejtőzött vadjainak szól, hanem a kerettyei földréteg alá fojtott gáznak 
és olajnak.

A méla lesben ábrándozó, csendes vadásznak többé itt nincs mit keresnie...

EGY KÜLÖNÖS VADÁSZAT (1947)

Ehhez a közleményhez, amikor papírra vetettem, eredetileg alcímet is csatoltam, 
amely egyetlen szóból állt: „Idegenben ?” -- és hozzá kérdőjel.

A kérdés lényegében az akkori, az 1947. évben fennállott helyzetre vonatkozott. 
Tudvalevőleg a magyarországi területen német tulajdonosok által birtokolt ingatlanok 
a megszálló orosz hatalom tulajdonába jutottak. így került teljhatalmú orosz igazgatás 
alá Hohenlohe herceg Kaszó-pusztai erdősége is. Ez akkoriban az „idegen felségjogot” 
jelentette, bár néhány évvel később az erdőség a magyar állam tulajdonává vált. Az „ide
genben” alcímre ezek után nem volt többé szükség.

Hogy, hogy nem, de a kaszói orosz katonai parancsnokság és a kaposvári állami er
dőgazdaság vezetősége megegyezésre talált egy téli hajtóvadászat közös megtartásában 
-vaddisznóra. A vaddisznó az időben még ritka előfordulású vadnak számított, károsí
tása nem is volt, vadászkörökben azonban annál értékesebb nagyvadnak tartották. 
Az 1947. évi vadászat idején vadkocára éppen tilalom állott fenn -  a vaddisznó elsza
porodása érdekében.

A kijelölt nap reggelén összejöttünk vagy tízen, valamennyien erdészek, közöttük 
fiam, mint a szomszédos, iharosi erdőgondnokság vezetője. Mint vendég, alkalmam 
volt vele tartani, ámde puska nélkül, mert fegyvertartásra tényleges erdészeti szolgála
tom ellenére sem volt engedélyem.

A „Baláta” erdei vadászkastélynál gyülekeztek a hajtok is. A találkozásnál a parancs
nok, egy orosz őrnagy, nem volt jelen, mert hivatalából gépkocsijával már előző nap tá
vozott. Vogl Henrik fővadász (a hercegi „hagyatékból”) mint régi ismerőst fogadott, és 
hamarosan orosz katonai ismétlőfegyvert nyomott a kezembe. Furcsa érzés volt átven
nem, hozzá töltényeket is, végtére is orosz puska soha nem volt még a kezemben. 
Mannlicher-típus volt, vaskos, súlyos, rövid csövű kurtály, rávésve 8500 körüli számjel
zés. Ha másra nem, arra jó volt, hogy fegyverrel járhattam az erdőt és nem botosán, 
mint egy amatőr. Megbecsülendő, nagy eset, kivételes kegy, megörökítésre érdemes, 
különleges csemege!

A hajtás -  nagy kiterjedéssel -  a Baláta-tó környékére esett, és az ott rejtőzködő 
vaddisznókondára ment. A felállítás kör alakban történt. A puskások, biztonság okából, 
lőállásaikat egymástól jó messzire -  számbavéve az áttekintést és kilövésre kedvező ma
gasleseket -  kapták meg. Az én állásom embermagasság feletti, sűrű fenyőfiataloshoz 
került, amely állítólag biztató pontnak számított.

És mi történt?
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Jó óra elteltével Kanizsaberek irányából éles golyólövés hangzott fel; magasülésről 
adták le, kiváltásra készülő vaddisznóra. Utána hosszabb szünet következett -  „áhíta- 
tos” várakozással. Ekkor ért a szerencse: oldalról, a fiatalosból a szomszédos szálas er
dőbe egymást követve két egyforma nagyságú vadkoca lépett ki. Rábámultam a 30-40 
lépésnyire elhaladó disznókra, a vadkanjelleget, az agyart kerestem rajtuk, de nem ta
láltam. A gyors odakapás helyébe lépő rábámulás máris elegendő volt ahhoz, hogy a lö
véssel elkéssek, majd a várakozás, hogy a kocák után újabb vad is érkezhet, eredmény
telen maradt. A nem is gyorsan haladó két vadkoca egykettőre a fáktól eltakartan 
maradt, és engem ott hagytak elbámult zavaromban a kiürült erdőben. Csak ezek után 
jöttem rá: bizony kár volt tudnom arról a vadkoca lövését tilalmazó rendeletről! A töb
bi puskás talán nem is számolt volna azzal, hiszen „orosz tulajdonjogú területen” folyt 
a vadászat, arra pedig ez a magyar rendelkezés nem szólhatott. Visszatartott azonban 
az az érzés is, hogy valahányszor (1905-től 1942-ig) ott jártam, én mindannyiszor ma
gyar területre léptem, magyar volt a rajta élő vad, magyar a madár -  nem volt az se né
met, se orosz! Ez a bennem uralkodó szemlélet volt az oka, hogy a disznókat lövés nél
kül hagytam. De bárhogyan is történt ez a különös eset, a veszteség ennek ellenére sem 
bántott.

Ki tudja: az elért sikert látva, mit szóltak volna az egészhez a hivatalból érdekelt sze
mélyek -  akár az egyik, akár a másik oldalon? A „hívatlan”, az idegen, a vendég a „köl
csönzött” katonai fegyverrel ejtsen el az időben „tilalmazott” nagyvadat -  megsértve 
ezzel egy „kivételes” alkalmat, és mi több: irigylendő ünnepelt is lehessen, mivel terí
tékre egyedül az ő vadja került! A bamba rábámulással talán -  úgy lehet -  az az érzés 
is elfogott, hogy a maga nemében figyelmet keltő, mondhatni, ritka esemény már azért 
is szóbeszéd tárgya lesz, mert magyar erdész szegte meg, magyar törvény alapján, a ti
lalmat, „magyar születésű” vad útján.

Ami magát az orosz parancsnokot illeti, valószínű, hogy őt legkevésbé érdekelték 
volna az enemű boncolgatás apróságai. Aligha izgatták volna az egyéb függelékek: kit 
illessen az elejtett vad, annak a csuhája, a sörtéje, a terítékre került vadkan agyara?

A vadászat eredménytelenül végződött. Hasonló hajtóvadászatot többet nem is tar
tottak. Később az erdőség magyar rezervátummá alakult,13 ma is az. Többé nem „ide
gen” gazdaság.

A „különös” vadászat azért is emlékezetes előttem, mert siker esetén az lett volna 
a 48. vaddisznóm. De ami 1947-ben nem sikerült, rá 15 évre beteljesedett!

A NEGYVEN NYOLCADIK

Éppen a nagykorúság határán, 24 éves voltam, amikor az első vaddisznót terítékre hoz
tam. Ezért el kellett mennem a Retyezátig. A nagy eset után 12 évvel terítéken feküdt 
előttem a 45. vaddisznó is. Ha a tempó megmarad, akkor ma, a 80. életévem küszöbén 
további 165 elejtett vaddisznót olvashatnék ki a lőjegyzékemből, azaz 2 lÖ-nél tartanék. 
Nem rajtam múlt, hiszen én egyáltalán nem hanyagoltam el a vadászatot. Az életben 
azonban hol jobbra, hol rosszabbra fordulhat az ember sorsa -  ami aztán a vaddisznók 
lőjegyzékbeli gyarapodását is befolyásolja.

Tehát: 1919-től 1945-ig 2 vaddisznót ejtettem el. (Ezeket az eseteket az imént leír
tam.) Zalába visszatérve néhány dolgot megnyertem, de éppen a vaddisznó volt az, 
amiben vesztettem. Amerre én vadásztam, nem is nagyon lehetett találkozásom vad
disznókkal. Összesen 8 helyen lelhettem volna disznóra (Kerettye, Bakony, Kaszó-
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puszta, Eszteregnye, Iharos, Rátka, Óbornak, Bajcsa). De nem, illetve alig találkoztam 
vele -  s ezekről beszámoltam.

Egy dologról nem írtam, arról, hogy van utódom. Igen, a vaddisznók vadászatát fi
am folytatja.

Ezzel kapcsolatban elmondom, hogy ritka szép vadászélménynek voltam a szemta
núja a nagy-bakonyi Papod aljában egy téli hajtóvadászaton. Ott mi vendégek voltunk, 
főiskolás fiammal együtt. Az új év táji vadászatra hatan-heten jöttünk össze puskások. 
A rendező erdőtiszt -  kenyerespajtásom és vadászcimborám még a selmeci akadémiá
ról -  úgy gondolta, hogy valamelyik „jobbik” állásra engem állít. A fiamat, a „sárgacső- 
rű erdészbalekot” meg mellém tette.

A hajtásból két középerős agyaras került elő. Az egyik is, és a másik is a sűrűségben 
felém csörtetett, de elhaladtak előttem (én nem is láttam őket), és letörtettek az alsóbb 
állás felé, ahol fiam volt. Mindkettő az ő közelében lépett ki a nyiladékra, mire egy-egy 
lövés hangzott el. Fiam a kezébe adott, ismeretlen fegyverrel az egyiket is, és a mási
kat is egy-egy golyóval terítette le. A két, 15-18 cm-es agyarakkal bíró vadkan egymás
hoz közel feküdt.

A büszkeséggel eltelt „firma” (mármint én) nem mondhattam mást a ragyogó arcú 
„baleknak”, mint azt, hogy: cudarul nagy „disznód” volt, fiam, s ez továbbra is marad
jon meg!

Mi, akik részese voltunk egyszer-másszor a szerencsének, tudjuk azt, hogy a világ 
rendje és sorsa ez: a szerencse, a „disznó” szálljon át lassankint a fiainkra...

Visszatérek azonban a magam disznóira.
1945* után következett a legnagyobb fordulat: letenni a fegyvert és búcsút mondani 

a vadászatnak! Uj világrend zárta el előlünk a múltat, s ezen az új világon mi már kívül 
maradtunk. Talán csak azért, hogy bűnhődjünk a korábbi hibáinkért, korábbi tévedé
seinkért. Mégis elmondhatom, hogy 1945 után újabb 5 helyen fordultam meg, ahol 
vaddisznóval találkozhattam volna (Kaszó-puszta, Zamárdi, Méhes, Márki, Marcali). 
Marcaliban 1962. karácsony másodnapján, 55 évvel az első disznó után, ismét vaddisz
nót lőhettem! El kellett érkeznem a 79. évemig, a 80. életév küszöbéig, hogy ismét vér- 
cseppes töretet vehessek le a hóval takart erdei terítéken fekvő, 48. vaddisznómról.

Mi annakidején (1945 előtt) annyira ritka, nagy élménynek vettük egy-egy vaddisz
nó elejtését, hogy az esetek mindegyikét számon tartottunk, és lehetőleg külön-külön 
leírásban örökítettük meg. Manapság vaddisznóra vadászni majdhogynem köznapiassá 
vált. Feladat, amely hol mulatság, hol gazdasági szükség -  de a vadászati történések so
rából mégis kiemelendő esemény.

Mit szóljunk aztán olyan vaddisznóhajszákhoz, amilyenről Wiefred Thesiger Irak
ról készült beszámolójában olvashatunk? O a Tigris és az Eufrátesz közötti mocsárvi
déken két nap alatt 36 vaddisznót lőtt.14 Igaz, az ottani vaddisznók kisebbek, mintegy 
80-90 cm-es vállmagasságúak, de rettenetesen jól érzik ott magukat, és mind az ősmo
csárban, mind a termesztett növények között nagyon elszaporodnak. Vajon a vaddisz
nót illetően mi is ide tartunk?
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SZARVAST -  MINDEN ÁRON!

Barthos lőjegyzékében, visszaemlékezéseiben a szarvas kitüntetett helyet foglal e l A „kirá

lyi vadról” írt tanulmányán (Körséta a 10-es ágszámú szarvasagancs körüty kívül beszámolót 

készített a retyezáti szarvastelepítési próbálkozásról, -kísérletről is. Ez utóbbi azonban csak tö
redékesen került elő. így azt beleépítjük a vadászati visszaemlékezéseibe. Ugyancsak itt közöl

jü k  a szarvasokról kigyűjtött lőjegyzékét, illetve a trófeái bemutatását is. Mind a szarvas

telepítésről, mind a trófeákról egy-két fénykép segíti a hiányzó, elveszett részek pótlását.

AMIKOR MÉG NEM VOLT NYILVÁNOS TÉMA A  SZARVAS

Erdőgyakornoki évemet szolgáltam, amikor 1905. szeptember egyik napján dolgom 
akadt a községbeli postán. A postáskisasszony szívélyesen fogadott és azzal kezdte: jó, 
hogy jövök, mondanám el neki, mit jelentsen az, hogy „bőg a szarvas”?

-  A telefon -  mondta -  már pár hete egyébről sem szól, főképpen a reggeli órák
ban, csak bőgésről és bőgésről! Azzal kezdik el: bőgést még nem észleltünk, majd: a bőgés 
megkezdődött. Később arról beszélnek: a bőgés éjjel erős volt, tessék azonnal jönni! 
Aztán váltakozva jön a híre: egyszer lanyhul a bőgés, máskor erősebb a bőgés. A vége 
felé már kesernyésebb hangon szólnak a jelentések: mintha a bőgés a végét járná, az 
erős bikák elhallgattak, de azért még van remény. Másnapra rá meg afelett siránkoz
nak: sajnos, elgyengült a bőgés, de elkövetünk mindent, hogy jobbat jelenthessünk.

-  így megy ez napról napra -  mesélte a kisasszony. És ahogyan kivettem a szavak
ból, csupa nagyurak, szemben pedig erdészek, vadőrök állnak oda a telefonhoz, és he
vesen és nagy hangon beszélnek egymással, mivel a legtöbbjük nagyothalló. Nekem 
szinte nevetnem kell rajtuk. A pénzt meg éppen nem sajnálják, egyik sürgöny jön és 
megy a másik után. Igazán nem értem, mi jót is találnak azokon a fránya bőgéseken!

Amikor rövidre fogva elmagyaráztam egyet-mást a szarvas „nászáról”, a kisasszony 
látszólag valami olyasfélét vett tudomásul, ami azontúl is érthetetlen maradt előtte.

Szarvasbőgés!
Amit akkor, 1905-ben a fiatal postáskisasszony olyan furcsának talált, az ma már jó

formán nem újság senki felnőtt ember előtt. Szarvasbőgésről írnak a napilapok. A képes
újságok sorjában feltárják az őszi erdők ismeretlen titkait. Képeiken ott látni az ábrán
dozásba merült fegyveres személyt, aki szájánál tart egy ökörszarvból kiképzett kürtöt, 
hogy azzal az alkonyi és hajnali csendbe belebőgjön.

A mai postáskisasszony ha nem tudná, hogy mi a bőgés, már nem szorul szakvéle
ményre. Kérdezzen meg akár egy diákgyereket, az is elmondja neki: igenis úgy van, 
hogy a szeptembernek ez a szenzációja. Ahol szarvas él a hazai erdők mélyén, ott elvár
ható tőle, hogy bőgjön is hozzá!

Térjünk még vissza a század eleji postáskisasszonyhoz. Azt nem árultam el neki, 
hogy bizony szarvasbőgést még én sem hallottam. Az akadémián ugyan levizsgáztam 
a vadászattanból, sőt a tanszéki szertárból előszedett csigán mi magunk is „elbőgöget- 
tünk” De igazi szarvasbőgést vajon hol hallottam volna? Nem volt hozzá alkalmam. 
Annál nagyobb vágyakozással szomjúhoztam utána: kivárni a csendes erdő mélyéről el
induló harsonázó hangot, és találgatni, vajon miféle vágyat vagy haragot jelentsen az?

Csodavarázsú hang lehetett az a bőgés! -  álmaimból nemegyszer ezzel ébredtem 
fel. Éppúgy mesebeli lehet maga a vad is, „aki” a maga hatalmas alkatával és koronájá
val a természet rajongóját rabjává teszi, és a szenvedélyes vadászt tűzbe hozza.
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A vadászat iránt eredettől érzékeny szívem már az első szarvasok nagyszerű látvá
nyától a szarvas rabja lett. Erdeink vadjaiból éppen a szarvas hiányzott! Talán ezért is 
bálványoztuk annyira.

Múltak az évek, és én elérkeztem erdészeti szolgálatomnak már a tizedik évéhez. 
A nagy erdők országa, Erdély azonban mindaddig nem adott egy bőgés hangjai mel
letti találkozót az áhított szarvassal. Diana, a szarvasfogatot hajtó, eszményi asszony 
ugyan már valamit engedett, mert megismertette velem a szarvast. Először lövetett ve
lem egy szarvastehenet, és tőle emlékül kaptam az első grandlit. Ez már trófeának szá
mított! Aztán adott egy alkalm.it arra is, hogy az első szarvasbika terítéke felett vér- 
cseppes gallytöretet tűzhessek kalapomhoz. A trófea szerény volt, de ígéretes, hogy 
jobbak kövessék. A színtér azonban mind a két esetnél télies íirességű volt, és nem 
szeptemberi hangulatú, ami színessé festette volna a néma erdőt. Akkor is szép volt az 
erdő, mert mindig szép az, csak az a hang hiányzott, amivel a nászát ülő szarvasbika 
árasztja el a rozsdabarna lombozatni őszi erdőt.

Nicsak, most veszem észre, még a kezdő vadász is mennyire igényes tud lenni!

„SENKIFÖLDJÉN” A VADONBAN

A Déli-Kárpátok az Erdélyi-medence és a romániai Olténia síkságaiból kiemelkedő 
„fogsor”. Ennek közepe táján az akkori országhatárnak egy jól kivehető „foghíjasságá- 
ra” fogunk találni. Ez a kitört csorbaság a Trianon előtti Hunyad és Szeben megyék dé
li határvonalán mutatkozott, maga a határ azon túl egyenesen haladt a Vöröstoronyi- 
szorosig, és folytatódott keletre a Fogarasi-havasok gerincén a nagy Brassó-Bucsecs-i 
kanyarig. A szabályos alakjánál fogva mesterkéltnek tetsző, jellegzetes csorbaság tégla 
alakú nyúlványt tört ki a Kárpátok felső „fogsorából” (é. sz. 45-46 és k. h. 23-24 fokok 
között). Kiterjedése mintegy 170 km‘ volt. Ezt a foghíjas térséget -  közvetlen környé
kének egy részével -  nevezem „Senkiföldjének”

Világos, hogy „Senkiföldje” tulajdonjogilag nem lehetett a senki földje, de a vadá
szat gyakorlása szempontjából a századforduló éveiben többé-kevésbé szabad terület
nek volt tekinthető. Egészében magashegységi terület, nagyjában letarolt lucfenyvesek 
felújítatlan vágásaival (1910), a hegyhátakon gyephavasi legelőkkel. Maga a foghíjas 
beszögellés lakatlan, magára hagyott tájrészletet képezett, és vadon jellegűvé minde
nekelőtt a környező vidék tette. Senkiföldje a múltban is Romániához tartozott. A kö
rülfogó erdőtömb a Páreng-alji Szurdok-szorostól húzódik az Olt-völgyi szorosig, dél
re átterjed a Kárpátok gerincén túlra is, északra pedig, összefüggően a szebeni és 
kudzsiri lomberdőkkel, közel fél millió holdat elérő hegytömeget alkot. Az erdőrenge
teg nagyarányúsága lenyűgöző hatást kelt a szemlélőben, és ennek a kivételesen nagy
vonalú erdőbirodalomnak jobbára csak a peremén laktak (telepesen) emberek. Belső 
pagonyaiban, a szolgálatot ellátó egy-két erdészen és alkalmi munkáson felül, legfel
jebb időlegesen, akkor is szórványosan fordult meg vadász, határőr, pásztor, hol csem
pész, hol valamiféle kalandor. Ami kevés hegyi ösvény átvezetett a vadonon, azok is -  
az egymásra boruló hegyhátak végeláthatatlan tömegében -  alig mentették meg az el
tévedéstől az idegenből érkezőt.

Az a bizonyos „Senkiföldje” emlékezetes táj előttem. Az eredeti, keleti jellegét meg
őrző kárpáti szarvas bőgését először ott élvezhettem.

A vadász számára a szarvas vadászata minden időben élményt jelent, a rigyetéskor 
bőgő szarvasé kivételesen nagy élményt. Akik szerencsések voltak abban részesülni,
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'vadászatáról vaskos könyvekben és a szaklapokban áradozóan számoltak be. Alakját hol 
szoborba öntötték, hol festményeken és fényképeken, vagy művészi hímzéseken örökí
tették meg. A koronás agancsú szarvasbika ősi mondák, költemények és regények hő
seként szerepelt; elismerték a királyok vadjának, a vadak királyának. Mondanom sem 
kell: megbabonázott engem is, mint annyi mást, akik már gyermekkoruktól az erdőket 
járva, szerelmesei voltak az őszi erdők hangulatának, az ébredő hajnal homályából 
megszülető varázsnak. Ettől kezdve rabul ejtett az égető vágyódás: csendes, nagy erdők 
mélyén közelébe jutni a riadót adó, titokzatos vadnak, és a távcső sugarában meggusz- 
tálni büszke alakjának vonásait.

Hogy vágyam mielőbb teljesüljön, nem volt hozzá se területem, se alkalmam.
Csak emlékezzünk vissza: a századforduló első éveiben, éppúgy mindmáig, a szar

vasvadászat sajátos izgalmaiban és örömeiben vajmi kevés, jobbára kiváltságos vadász 
részesülhetett. Réges-régen elmúlt az az idő, amikor az erdész vadászatilag is ura volt 
az erdejének. A múlt században általában „jágernek” nevezték a kint lakó erdészt, az er
dészházat a katonai térképeken vadászházként jelölték meg. Az elejtési bárcarendszer 
bevezetése előtt például a Felvidék kincstári erdőségeiben az erdészek tetszésük szerint 
vadásztak, övék volt az erdőnek minden vadja fel a medvéig, fel akár a kapitális szar
vasbikáig. Nem sportot űztek a vadászatból (amit aztán később pénzért vásárolhatott 
meg az, aki bírta), hanem az erdész hivatásával, szolgálatával járt együtt, hogy éljen is 
az erdeiben gondozott vaddal. Olyan természetesnek találta ezt mindenki, ahogyan 
a halász sem adott pénzt az elfogyasztott halért, a falu lakosa sem fizetett a megszedett 
gombáért.

Szarvas a kezelésem alatt álló retyezáti erdőségekben nem fordult elő. Magának 
Hunyad megyének 629 000 kh erdőségeiben sem élt szarvas, kivéve a nagy kiterjedésű 
megye egyetlen délkeleti sarokpontját, a Páreng alatt elterülő Szlevej-erdőt. (Az orszá
gos statisztika pl. 1884-ben mindössze 1 szarvas lelövését mutatta ki a megyéből. Sőt 
itt jegyzem mag, hogy a Vöröstoronyi-szorostól kezdve a Fogaras-Brassói-hegységek- 
ben sem élt szarvas.)

A szarvas Szlevejben is inkább átváltó- és vendégvad volt, számra nézve is kevés. Ál
landó állományához mindössze egy-két tehéntörzs tartozott, hozzájuk szoktak azután 
a rigyetés közeledtével a bikák is betársulni. Azok is csak a bőgési idény tartamára, 
azontúl a bikák is, úgy hírlett, télire el szokták hagyni Szlevej tömött, sötét fenyveseit 
és visszavándoroltak a Lotru-völgy füves, bozótos vágásaiba, elmaradva ott a követke
ző bőgési idényig. Gy.[öngyöskalászi] T.[akách] Gy.[ula] vadászszakírónak sikerült ott 
megfigyelnie a vadváltásnak azt a kivételesen hosszú vonalú rendszerét, amit „vándor- 
bőgés” megjelöléssel szokás megnevezni. A vadász szerepe abból állt, hogy valahol 
a váltóvonalak mentén támaszpontot foglalva el, műbőgéssel igyekezett a Lotru-völ- 
gyből felvonuló bikának útjába kerülni és a kereső bikát fegyvere elé behívni. 
[Gyöngyöshalászi] taktikája több esetben sikerrel járt. Egy alkalommal nekem is meg
mutatta két elejtett bikájának erős, 14-es (8-8 kilós) trófeáit -  mint kitartásának és 
ügyességének megérdemelt diadaljelvényeit.15

Magam az író támaszpontjait nem ismertem. Legfeljebb távcsövem segítségével sej
tettem azok egyikét a távolban, ha szolgálati utamon felérkezve a Capra-tetőre, oda- 
szállt tekintetem a keletre eső hegyhátak ködbe vesző vágásai felé. Valahányszor csak 
tehettem, elbűvölten ejtett rabul az ottani, igézetes erdők kiáramló varázsa, belekép
zelve valahol a mindaddig elérhetetlen „Szellemszarvas” alakját. Olyankor akaratlanul 
is tudatára ébredtem annak, hogy a 30-as férfikornak küszöbén már el kellett odáig ér
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keznem, hogy a közelébe eljutva, végre találkozzam is a Kárpátok agancstrófeás első 
Szarvasával. Az olvasmányokból a „Szarvasról” szerzett és begyűjtött lelki élmények 
nem hagyhattak nyugton. A valóság közelsége halaszthatatlan elhatározásra hívott: 
megtenni azt a pár lépést a szomszédos „Senkiföldje” vadonjai felé

Hogy ennek érdekében milyen könnyelmű, körültekintés nélküli módon viselked
tem, mutatja a következő eset. A Senkiföldje közelében vállaltam egy közbirtokossági 
erdő becslését. Egy ismeretlen oláh vezető volt a társam. Vele az erdőben, a fák alatt 
háltam mintegy 6-7 napig. Ez merészség, könnyelműség volt, hiszen az esetleges rossz 
szándék ellen semmiféle óvintézkedést nem tettem.

Váratlan éjjeli látogatók

A kérdéses Capra, a Zsil völgyébe eső uradalmi birtokrészlet a kezelésem alá tartozott, 
kiterjedése 1918 kh volt. Délre, közvetlen szomszédságában a Páreng aljában terült el 
a szarvasairól ismeretes Szlevej-erdőség, mintegy 5000 holdnyi kiterjedéssel. A telje
sen vadszegény Caprán mindössze 4-5 őzet ismertünk, s még császármadár lakta szór
ványosan. A hegység fennsíkján kisebb legelő terült el, rajta egy rozoga sztinával. A bir
tok felügyeletét egy állandó erdőőrünk látta el, aki a Capra aljában az erdőüzemi 
központnak, Gáboriaknak a közelében lakott. A lucfenyvesek kitermelése leérkezésem
kor már folyamatos volt; a Románia területére is átnyúló sodronykötélpályán történt 
a kitermelt faanyagnak leszállítása a csimpai fűrészre és a szénbányákhoz.

Az egyik időszerű feladatomat képezte a Sterminoza-völgyre hajló legfelső erdő
részlet fennálló faállományának felvétele. Ebből a célból két malomvízi erdőőrrel és a meg
felelő segéderővel szeptember közepe táján felvonultam a Capra-tetőre. Magammal 
vittem egy retyezáti vadőrt is, Cserna Pétert, hogy közvetlen szolgálatomra álljon.

A személyzet magán a munkahelyen ütött fel tanyát, féltetős tákolmányt, fenyő
gallyakon lópokróc, előtte tűzrakás -  ez megfelelt az edzett emberek számára. En 
Csernával napról napra felvonultam a tetőre, ahol az üres juhászviskó szolgált szá
munkra hálóhelyül. A juhászok nem sokkal előbb hajtottak le, félig-meddig szétesett 
viskójuk azonban annyit sem ért, mint a lentebbi erdei tákolmány, nekünk viszont ér
dekünk volt fent, a tetőn maradni.

Több mint két hetet töltöttünk el Caprán. Nappalonként a felvétel és becslés kér
déseivel foglalkoztam; törzsenként vettük fel a vágásra érett, közel 25 ezer köbmétert 
kitevő, álló fakészletet. Hajnalban és esténként a várva várt szarvasbőgés kötötte volna 
le a figyelmemet. Péter dolga volt tűzifáról gondoskodni, vizet hordani és a holmink
ra vigyázni, nem utolsósorban feladata volt Szlevej felől kihallgatni a bőgést, és a véd
erdő felső szegélyén szemmel tartani a caprai forrást. A forráshoz a nyár folyamán, hal
lomás szerint, át szokott a Szlevejből egy szarvasbika váltani. Az erdőőrünk által 
felfedezett nyomai erősebb bikára engedtek következtetni.

Már 8-10 napja órák hosszat hallgatóztunk felváltva a vadőrrel, de mindhiába. A hold
világos, langyos éjszakák merev csendjét semmi hang sem zavarta meg. Még a bagolyé 
sem. Abban a magasságban nem él bagoly, csak a törpekuvik, a magas erdők lakója, 
amely csupán a tavaszi nászidőben hallatja hármas tagú, éles szólamát. A magashegy
ség állatvilága általában is vajmi kevés elevenséget mutat. Napokig eljárhat az ember, 
mire nagy ritkán valami meglepőt észlel.

Az egyik pihenőnapon cserkészni indultam el a caprai véderdő 200 holdas sávjában. 
A széltörésektől helyenkint megbontott szálerdőben készültem átvizsgálni a magvetés
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sel végzett alátelepítés csemeteújulatát. A szemle közben egy helyen 18 juhra találtam. 
Közel két hét óta élhettek elvadultan az erdőben. A nyájak lehajtásakor gyakran előfor
dul, hogy egy-egy kisebb falka elvész és az ösvényektől félreeső zugokban visszamarad. 
Csavargó pásztorlegények is gondoskodni szoktak hasonló, potya zsákmányról. A fal
ka azután a széldöntésben úgy elrejtőzött, hogy felfedezésükért külön hajtóvadászatra 
lett volna szükség. Mint a meglepett vadak, a fatörmelék alól riadtan ugrottak elő és 
rebbentek szét. Szelíd, családias ösztönüket követve azonban hamarosan megint össze
verődtek. A „birkarudli” mereven megállt és valamennyi tagja felém bámult. Ott is 
hagytam őket békében. Másnap leizentem a farakodón elfoglalt erdőőrünkhöz, hogy 
gondoskodjék a gazdátlan juhok elirányításáról a községi elöljárósághoz.

Napok múltán jelentette, hogy már nem találtak a juhokból egyet sem.
Szeptember 28-ra virradóan igen hidegre fordult az idő. Péter egész nap száraz fát 

hordott a sztinába és még este 9 órakor is azt hasogatta. A felélesztett tűzrakás láng
nyelve fel-felcsapott a tetőzetig, kigyúlhatott volna a viskó is, ha történetesen a tetőzet 
helyett nem a csillagos ég palástja terül szét felettünk. A gondatlan juhásznépség ször
nyen elhanyagolta nyári tanyáját, a favázas építményen annyi volt a „folytonossági hi
ány” (ez Maderspach szavajárása volt), hogy a falain ajtónyitás nélkül is át lehetett sé
tálni. Szélmentes farakás mögött szorosan a földhöz kellett lapulnunk, nehogy az Isten 
hidege elvigyen bennünket. A télies hidegre nem voltunk felkészülve.

Cserna szakértelemmel eligazgatta a tűzrakást, aztán a fenyőgallyas terítéken, a pa
rázshalom közelében nyugovóra tértünk. Éjfél után 1 óra körül arra ébredtem fel, hogy 
a sztinánk bereteszelt ajtaját hirtelen kirántják, és egy puskacső irányul felém. Gyors 
mozdulattal ragadtam meg a testemhez szorított fegyveremet, de -  tiszta magyar nyel
vű bekiáltást hallva -  a helyemen fekve maradtam. Magyarul beszélő embertől kevés
bé volt mit tartanom, ámbár ki tudhatta: hátha éppen orvvadász lesz a betörő?

-  Kik vagytok itt? -  kiáltott ránk az ajtóból kemény hangon egy ékesebb, magas fér
fi. Szemei a tűzrakás fényénél villogtak. Zöld galléros vadászöltözetet és zöld kalapot 
sejdíthettem rajta. Mögötte két másik alak állt, előretörőben tartották golyós fegyve
reik túlon-túl hosszú csövét, ugyanúgy felénk irányítva. Azok a füst szürke homályában 
subás román embereknek tűntek. Meglepő kép volt a három mereven tartott fegyver- 
cső, mögöttük az éjjeli látogatók tömör társaságával.

Pár pillantás után kitisztult szemekkel nézhettem a betörők arcába.
-Jó reggelt, Újfaluczky! -  ismertem rá a szleveji erdőőrre.
-  Engedelmet kérünk, tekintetes főerdész úr, azt hittük, hogy orwadászok! -  szólt az 

erdőőr, máris leintve a mögötte tolakodásra kész fegyveres társait. Behúzta maga mögött 
az ajtót, társai kívül maradtak, ő pedig -  intésemre -  elhelyezkedett egy fatuskóülőkén.

-  Van-e bőgés? - ez volt hozzá a legelső kérdésem.
-Még nincs, de orwadász az van, mégpedig sok! -  szólt a válasz. Aztán elmondot

ta: a Zsil-völgyi bányamunkások ötös-hatos bandákban járják az erdőket, és kiváltkép
pen Capra felől fenyegetik Szlevejt. O és a szolgálat megerősítésére felfogadott két tár
sa már napok óta látták a mi tűzrakásunk fényét a Capra-tetőn. Egyelőre nem jöttek át 
az előttük idegen területre, végre is megsokallták a dolgot és egy éjszakai rajtaütésre 
határozták el magukat. így kerültek el hozzánk.

A találkozásnak nagyon megörültem. A szomszédos erdőőrt évek óta ismertem. Ré
gi, becsületes alkalmazottja volt a külföldön lakó birtokosnő szleveji uradalmának. Di
cséretére vált, hogy 30 évig kibírta nála a nehéz szolgálatot. Rendetlenül kapta fizeté
sét, évről évre más-más, idegen megbízott parancsolgatott a csőd szélén álló birtokon.
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Pétert kiküldtem a sztinából a kívül maradt román atyafikhoz: ismerkedjenek össze és 
beszélgessenek el egymás között. Parancsuk volt: ha bőgést hallanak, azonnal jelentsék.

Ujfaluczkyval ezután kettesben hajnali 5 óráig, virradatig beszélgettem a tűzrakás 
mellett. Egyetlen ismerősöm volt, aki hiúz felől is tudott felvilágosítást adni. A múlt 
század 90-es éveiben - akkor még fennálltak az azóta letarolt őserdők -  éppen a Capra- 
nyeregben figyelt meg egy hiúzt. Alire fegyverét lekapta, a sompolygó vad hirtelen el
tűnt előle -  örökre. Szóba kerültek a réges régi medveesetek, és főképpen az orwa- 
dászokról volt mit elmondania. A legtöbb szó mindamellett a szarvasról folyt.

Megnevezte azt a megyebeli személyt, akit akkor bőgésre várt. Magam is ismertem 
az elnehezedett, kényelmes vendégül hívott vadászt: Bornemissza Lipót báró volt, a fő
ispán. Újfaluczky a neki felajánlott bikát, jó 12-est, a Capra felől lehúzódó, meredek, 
déli oldalon figyelte meg. Naponkint látja a bikát, mélyből, a völgyben épült vadász
házból, forgója közel esik a mi határunkhoz. A görgeteges hegyoldalt apró fenyők rit
ka hálózatban borítják. Aznapig azonban a bikától még bőgést nem hallott.

Az izgató hírre majdhogynem kiugrottam a bőrömből: vajon a mi forrásunkhoz já
ró bikáról lenne szó?

Amint a rózsujjú hajnalhasadás helyébe lépő derengés kezdetét vette, társammal ki
álltunk a birtokhatárt képező hegygerincre és kitartóan távcsöveztünk a felülről, saj
nos, kellő mélységig be nem tekinthető Szlevej hegyoldalra. Ahogy társam elmagyaráz
ta, a bika közveden alattunk, kb. 400 lépésnyire, bizonyos rétegvonalon tartja be a forgóját. 
Onnan aztán a völgy felé szokta a patakhoz venni útját, annak mentén, a sűrű fenyve
sekben tartózkodik 2-3 tehene.

Megvártuk a napfelkeltét, aztán elváltunk egymástól. Újfaluczkyt szolgálata a Szlevejbe 
szólította vissza, így intett embereinek, hogy kövessék. Amíg azok odaértek hozzánk, 
a sok vadászélmény elbeszélésétől nekilendült öreg erdőőr -  talán meggondolatlanul és 
elsietve -  búcsúzóul annyit súgott a fülembe:

-  Főerdész úr! Nem biztos ám a vendégvadász lejövetele! Máskor is csak ígérgette, 
de nem jött. A hegyjárás is nehezére esik, nem is neki való! A bika pedig öreg bika, fél
tem nagyon a vadorzóktól, alig győzöm tőlük megőrizni. Tessék, lője meg, főerdész úr!

Keményen kezet fogtunk, és a szokásos, kölcsönös vadászüdvök után magamra marad
tam. Mint a figyelőnek élő szobra, ott álltam elnémultan a ködből kiemelkedő magaslaton. 
Az erdőőr két emberével elsietett a „Senkiföldje” sarkán fekvő Cotul Ursului irányában. 
Vadőrömet visszaküldtem a szrinába -  aludja ki magát és őrizze továbbra is a holminkat.

Szinte megszédültén tekintgettem le a szleveji mélységbe. Elöntötte tagjaimat a for
róság, pedig a hajnal csípős szele a puszta magaslaton élesen áramlott. Almadan, izgal
mas éjszaka után testünk érzékenyebb a hidegre.

Törtem a fejemet: mit is mondott az a derék jó ember? Hogy is mondta? Félti bi
káját a vakmerő vadorzóktól! Kérdéses: meg tudja-e őrizni a bikát? Ebben valószínű
leg igaza van! O ismeri legjobban a viszonyokat. A vendég is könnyen lekéshet, az erős 
bika meg nem is neki való!

Vad iramban kavarogtak bennem a felajzott gondolatok és a háborító érzelmek. 
Elképzeltem közvetlen alattam, nem is messze, a váltóján álló nagy bikát, a hozzánk 
is át-átránduló bikát, hiszen ő részben a miénk is! Tényleg elorozhatják az orvvadászok, 
én viszont, megelőzve őket, talán mindjárt az első reggelen szem- és puskacső elé kap
hatnám! Tanú nincs a közelben. Itt az alkalom, soha jobbkor! Böjtöltem, fáztam, fá
radtam eleget a bikáért, őt a sors is nekem szánta, nekem volna a legtöbb jussom hozzá! 
Mitévő legyek?
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-Tessék, lője meg! -  igen, ezt mondotta.
De hogyan is lehetett ennyire könnyelmű az a becsületes erdőőr? Tanakodtam efe

lett is. Mi vitte rá a fegyelemben megedzett embert erre a meggondolatlan kijelentés
re? Pedig komolyabban nem is mondhatta volna.

És rájöttem.
Nem más vitte rá, mint a megérzés, a szenvedély kölcsönössége. A belőlem kiáram

ló szenvedélyesség titokzatos, de forraló sugaraival átjárta a derék embert is, a zöldgal
lérost, a hivatásbeli társat, a sorsközösségben barátot, az erdészt.

Az előtte már ismertté vált áldozat, amit addigra meghoztam a szarvasért, azonfe
lül elragadtatásom összemérve a vendég puskás közönyösségével, ez a kirívó ellentét, 
ahogyan a sajnálkozás érzését, éppúgy a dacosságot is felébreszthette benne. Rabul ej
tette a kettőnk szívében megegyezően lobogó szenvedély, azonfelül kísértésbe hozta 
a találkozásunkból kínálkozó, időszerű alkalom is. Találkoztak a véletlenek. így történ
hetett meg aztán, hogy az ígéretes ajánlatot megtette.

O maga nem is tehetett erről. Azzal, hogy telepatikus mámorba került, ártatlannak 
kellett lennie! Ha ő ártatlan, én is az vagyok. Amennyiben álmában ejtette ki a szavait, 
én is álmodozásaim önkívületében, vissza nem tarthatóan, máris mohón indulhatok, 
futhatok, rohanhatok az-álomkép után, hogy elérjem és megragadjam az álomkép élő 
alakját! És csak akkor ébredjek fel a valóságra, amikor a patakvízénél szomját oltó nagy 
bika leterítve fekszik előttem és megmarkolom sötétbarna, gyöngyös agancsait!

A kísértés annyira bátorító volt, hogy már csak cselekednem kellett volna.
Elmerengtem a történtek felett és latolgatni kezdtem az eshetőségeket. Képzele

temben megjelent „Signore Vittorio Maderspach” is, aki az én helyemben menten cse
lekedne! Kövessem őt?

De a mágikus álomból túl hamar felébredtem. Kijózanított a hosszúra nyúlt fontol
gatás, a keserű rágódás.

Ilyen az élet! Kiengedjük kezünkből a szerencsét. Elmulasztunk olyan gyönyörűsé
get, amit talán nem találunk meg többé sohasem. Ez éppúgy az én sorsom volt, mint 
a Tied, a Szíves Olvasóé. Csak gondolj vissza! Hányszor kacérkodott velünk az áhíto
zó alkalom -  és mi engedtük elfutni. Még meglehet, hogy talán a derék, zöldgalléros 
Újfaluczky neheztelni is fog az én bátortalanságomért!

Valami vigasztaló aztán mégis vissza szokott maradni. Szívünkben tovább él a re
mény. Reparálni óhajtjuk a múltnak elhibázott mozzanatát

Még aznap este, szeptember 28-án nagy esemény fültanúja voltam. Este 8 óra táj
ban a Szlevej-erdő mélyéből egy szarvasbőgés hangfoszlányait hozta felém a szél. Há
rom rövid eözés hangzott el a messzeségben, semmi több. Végre! A várva várt szólam, 
aminőt a hegyekben még nem hallottam, felvillanyzott és felcsigázta elalvóban levő re
ményeimet. Kérdezem: van-e hang az erdő elcsendesült éjjelében, amely hozzá hason
ló, vagy nála is különb lenne, aminőt a rigyetés hevületében megszólaló szarvasbika ad 
ki? Vannak vadászok, akik előtt a hang nem annyira újság, ezt hallották együttesben, 
meg is szokhatták. Aki azonban először hallja, méghozzá a vadonban, és ő maga is ér
dekelt benne, egyet fog érteni az íróval: „A szarvasbőgés a természet leghatalmasabb 
zenéje annak részére, akinek megadatott, hogy megértse ezeket az akkordokat.”

Hajnalban hivatalos ügyben lementem a gáborlaki sodronyállomáshoz és két hátas
lóval jöttem vissza Caprára. Az erdőbecslési munkával készen voltunk, a hegyekből va
ló levonulásra készülődtünk. Siettem, hogy a tetőn megfigyelő helyemet már délután,
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idejében elfoglaljam. Sajnos, a vidéket teljes némaság uralta. A helyzet nem változott. 
Az éjszaka is csendes maradt.

A két hátasló éjszakára fent maradt a sztinánál. Gazdája első lábaikat megbéklyózta 
és kicsapta őket a legelőre.

Éjfél előtt álmunkból erős lódobogás vert fel bennünket. A két ló, elvergődve a vis
kóig, halálfáradtan zihált és fújtatott. Fegyveresen rohantam ki, két társam pedig, 
Cserna és a lovak gazdája, a nyugtalanul forgó és hátrarugdosó, mokány lovacskákat 
igyekezett kézbe kapni.

-  Farkasok lehettek! -  állapították meg az embereim -, a lovak azokat szimatolták 
meg. Valóban farkasok voltak; ürüléket is találtunk az erdő szélén. A nyomok tanúsága 
szerint az éj folyamán messzire eltávolodott, közben békésen legelésző lovaink a farka
soktól vadultak meg. Cserna Péter hajnal felé igen messziről -  a Lotru irányából -  erős 
kutyaugatást vélt hallani, nyilván farkas csavargóit arra.

így oldódott meg a rejtély: miért is hallgattak a bikák Szlevej környékén az egész 
bőgési idény folyamán. Pár ordasnak kellett ez idő alatt körülöttünk tartózkodnia, és 
éppen a szarvasrigyetés legjobb helyén! Esetleges vadászatainkat alaposan elrontották.

Hogy mi lett aztán a szleveji 12-essel, sorsáról semmit sem tudtam meg. A várt ven
dég puskás nem jött ki érte, állítólag más sem lőtte le. A későbbi években sem hallot
tunk a nevezetes bika felől. Álomképnek maradt meg, ami után futhattunk tovább, 
hogy (legtöbbször) el se érjük azt.

Lotru Temetéje

Szarvas felkutatására irányuló kísérleteimmel később sem hagytam fel. Capra havasi 
birtokunkon teljesen kilátástalan volt szarvassal találkoznom. Caprától keletre, a Senki
földjéhez közelebbre kellett biztatóbb pagonyt keresnem, ahhoz viszont közvetítő sze
mélyre volt szükségem.

Időközben a Retyezáton is megvetettem a gímszarvas megtelepítésének az alapját. 
Gurazlati felett tenyészkertet létesítve, több különböző minőségű szarvasterületről be
szerzett, 21 fiatal tenyészvadat helyeztem oda ki. A nemes fővad nem hiányozhatott 
a mi előkelő házi területeinkről! Meg kellett ezért is közelebbről ismerkednem a vad- 
gazdálkodás módszereivel, és szoros kapcsolatot találni a magashegységi szarvas élet
módjával és vadászatával is.

Hivatalos caprai útjaimnak már a legelején megismerkedtem a csimpai Stomatéval, 
a nagylegénnyel, aki állandóan ott sürgött-forgott a Zsil-völgyi erdők üzemeinél. A ve
lem egykorú, bennszülött parasztpuskás igen ügyes ember volt, ki is nőtte magát neve
zetes „valakivé” Nélkülözhetetlen vezetője és kísérője volt annak, aki egyszer-másszor 
a Senkiföldje táján bemerészkedett a vadonba. Tudta nélkül ott hosszasabban nem tar
tózkodhatott senki, mert Stomate valamiféle viselt tisztsége alapján nyomban rajtakap
ta. Szerepét hol mint közbirtokossági erdőkerülő, vagy vállalati megbízott, hol mint le
gelőbérlő és lókölcsönző, főképpen pedig mint az üzemi vágásterületek mondvacsinált 
„tűzőre” töltötte be. Stomatenál szabadabban és korlátozás nélkül járó-kelő fegyveres 
látogatója nem volt a határtalan birodalomnak. De a világért el nem árulta volna titka
it, hogy melyik pagonyban szokott hiúz módjára, kezében a szarvas bőgését utánzó 
lámpaüveggel, a bőgő szarvas közelébe jutni. Szolgálata megengedte, hogy, a végtelen 
tarvágások bozóttengerében megbújva, megszakítás nélkül, heteket töltsön el kint a va
donban, a Kárpátok határgerincén innen és tűlnan.
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Stomate sokat segíthetett volna rajtam. Már közel álltunk ahhoz, hogy a vezetést el
vállalja. Senki más nem ismerte jobban a vadon minden zugát és rejtekét. Amikor azu
tán kíváncsiskodni kezdtem: ki szokta felkeresni ezt, vagy azt a pagonyt, vagy kivel ta
lálhatnék -  fizetség árán is -  kapcsolatot, visszatérő válasza minden alkalommal csak 
ennyiből állt: -  Uram! Senkiföldje ez az egész látóhatár! Ami kevés vad van rajta, nem 
őrzi azt senki! A belföldi üzemi helyeken szolgáló erdőőrök sem csinálnak mást; bemé
rik a rönkfát, köbözik és szállítják, telve vannak irodai munkával. Ami a román határ
őröket illeti, legnagyobb gondjuk a csempész meg a szökevény; azontúl a vadászat nem 
érdekli őket. A vad pedig -  az ő beállítása szerint -  általában csak annyit számít, mint 
a pisztráng a folyóvízben. Jusson csak eszébe egy szabadnapos bányásznak halat fogni, 
dinamitjával kivonul és belerobbant a patakba. Ám találjon egy korábban érkezett pa
sasra, egyszerűen kikerüli és átvonul a másik patakhoz. Arrafelé ritkán jár csendőr és 
finánc. Nem úgy van ám! -  emelte ki a betyár Stomate -, mint az uraknál ott fent 
a Retyezáton! Azok úgy féltik a fekete kecskéiket (a zergéket), akár a szemük fényét!

Mindenekelőtt őt tartottam a legalkalmasabb embernek, aki meg tudná szerezni ne
kem az örömöt, ha akarná. Azt észrevettem róla, hogy nyáron egyben-másban még 
csak szolgálatomra áll, a bőgési idényben azonban elmarad mellőlem, mivel akkor 
„igen sok dolga” szokott akadni. Különböző kifogásokkal élt, gazdasági és szolgálati el
foglaltságára hivatkozott. Mindezeket persze nem volt módom ellenőrizni. Csak leg
alább egy esetben vezetett volna el megfelelő helyre, az őáltala jól ismert szarvasok 
egyikének a közelébe!

Amikor kerülő úton megtudtam róla, hogy a szarvasért cserébe teljesíthetetlen vá
mot kér tőlem, végeztem vele.

Ez a konok „vadász-orwadász” az ő Zsil-völgyi területeiről tiszta időben jól láthat
ta a Retyezát körvonalait. Előttem is nemegyszer említette: milyen áhítattal szokta 
szemlélni a remek sziklahavast, ahol a „fekete kecske” tömege él. A bolondulásig rajon
gott az Alpesek kampós antilopjáért, és talán többre becsülte a szarvasnál is. Mint igé
nyes vadászarisztokrata, megkívánta a mesebeli zergét -  egyszerűen hiányzott a lője- 
gyzékéből! Látni, becserkészni és elejteni óhajtotta azt a „kőszáli” vadat, bár 
valószínűnek látszott, hogy a Párengről már ismerte a zergét. A bőgő szarvasbika ára 
tehát retyezáti zerge lett volna! Az én szarvasom ezek szerint semmi mással nem volt 
megváltható. Ebbe a cserébe természetesen nem mehettem bele.

Végleg azért nem szakadtunk el egymástól, nem is lehetett volna. Nélküle sem ter
mészetbúvár, sem turista, még a hivatalos bizottságok sem járhatták be a határszéli 
nagy erdőket. A mi részünkre szintén ő szokott hátaslovakról gondoskodni. Voltak kö
zös kiszállásaink is, de csak a belföldi üzemi helyekre kiterjedőleg. A Senkiföldje előt
tem továbbra is ismereden maradt.

A Senkiföldje a Capra-hegytömbtől keletre terült el. Birtokunktól, a vízválasztó él
nek gyephavasain haladva, pár órai menetelés után elérhető volt. A nevük után emle
getett Salanilor, Smida, Tampa, Preaja, Tártárául pagonyaival lehajlott a Lotru folyó 
völgyébe.

A név: Lotru, egymagában is izgató fogalmat jelentett számomra -  természetesen 
a szarvasairól elterjedt híre után. A folyó a Caprával szembenéző, 2511 m magas Páreng 
tengerszeméből vette eredetét, és az Oltba való betorkollásáig kb. 100 km hosszúsággal 
akkoriban 5% magyar, 25% közös magyar-román és 70% román területet érintett.

Június hónapban hivatalos ügyekben több napot szoktam tölteni a Capra alatti Gá- 
borlak-telepen. Ott volt a vállalatnak a legnagyobb farakodója, a kötélpálya 10 km-es
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szárnya a határon át vezetett a lotrui rakodóhoz is.16 A fa termelő cég egyik erdőkezelő 
igazgatójával együtt vacsorázva, az említést tett szándékáról: nem tartanék-e vele? 
Másnap reggel készült ugyanis Lotruba átmenni.

A kedvező alkalmon örömmel kaptam és az ajánlatot szívesen fogadtam. Az igazga
tónak pár napra kiterjedő hivatalos dolga lesz ott a vámállomáson és a rakodón. A ki
szálláson fegyver nélkül azonban nem kívántam részt venni, határátlépési iratokkal vi
szont nem rendelkeztem. De az igazgató azonnal megnyugtatott, sőt „becsületszavával” 
is biztosított a külországi beutazás háborítatlansága felől. Lotruról lévén szó, felesleges 
volt engem a vállalkozásra rábeszéléssel biztatni. Közelről érdekelt maga a nagyarányú 
üzem is, erdészetileg tehát szintén tanulmányútnak tekintettem a minden vonatkozá
sában tanulságosnak ígérkező kirándulást.

A meleg nyári nap ragyogó fényében a Poiana Muier-i gerincen még a délelőtt fo
lyamán felérkeztünk az országhatárra. Ide jött fel sodronypályán a Lotruból felvont 
gömbfa, hogy, átkapcsolás után, a lejtőn folytassa útját a csimpai gőzfűrészre. Ugyan
ott állt a román határállomás is, ami észrevétlenül nem volt elkerülhető. A kaszárnyá
tól kiindulva szűk, kanyargó ösvény vezetett le -  párhuzamosan a sodronypályával -  
a Lotru völgyébe.

Lovainkat a kaszárnya elé irányítottuk. A vállalati igazgató a tornácon álló katoná
kat ismerősként üdvözölte, majd betért az irodába. Én kint maradtam az előtéren, vál
lamon a Schoenauer-fegyverrel, nyakamból pedig a triéder függött alá. A kényes hely
zet hozta magával: nem szálltam le a lóról, hanem rajt’ maradtam a nyeregben, és 
bizonyos szorongással vártam a fejleményeket. Ha a dolog simán nem ment volna, el
várhattam annyit: az őrség csak meg fog engedni pár lépésnyi visszakozást, hogy vissza
térjek a magyar területre.

A hosszasabban tartó tárgyalás nem volt egészen kedvemre való. Csak azután jöt
tem jobb hangulatba, amikor társam mosolygós arccal lépett ki a tornácra és bemuta
tott a katonának. Megszerezte az engedélyt, így ahogy voltam, fegyveresen léphettem 
be a Senkiföldjére. Ment ez külön hivatalos irat nélkül is, elegendőnek bizonyult ma
ga a személyes jelentkezés, természetesen az igazgató garantálása mellett. A Regáttal 
barátságos viszonyban álltunk.17

Letarolt erdők füves vágásain át kényelmesen ereszkedtünk le az ígéretes Lotru völ
gyébe. Helyenkint marhák és lovak kisebb csordáival találkoztunk. Két órai menetelés 
után már hallottuk a rohanó hegyipatak zúgását, közeledtünk az Olt és a Duna felé sie
tő Lotruhoz.

Hamarosan kitárult előttünk az erdőüzemi telepek szokásos képe. A folyó bal part
ján elterülő tisztáson emeletes és földszintes faépületek sorakoztak. A telepen néhány 
gépész- és munkáskülsejű ember foglalatoskodott. A szokásos kutyaugatás sem hiá
nyozhatott. A folyó jobb partján még érintetlen lucfenyvesek zárt tömege fogta el elő
lünk a kilátást.

A tisztás közepén a gyepen tarka munkáscsoport heverészett. Kárpátaljáról érke
zett, ruszin erdőmunkások csoportja volt, megtömött poggyászokkal, fejszékkel, 
gajmókkal (capinokkal) felszerelve. A szutykos csoport állhatott vagy 150 személyből. 
Ezek már két napja táboroztak a térség kijelölt helyén, a szabad ég alatt -  egészségügyi 
vesztegzár alatt állva. Orvosra vártak.

Orvosra aztán, ahogy az igazgató elmondotta, várhattak 10-15 napot a szegény, tü
relmes ruszinok. Heverészve, tétlenül a vízparton töltötték az idejüket. A cég érdeké
ben viszont az állt, hogy a költségére lehozatott embertömeget a romániai oldalon mi
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előbb munkába állítsa. A katonai és polgári iratoknak, élelmiszernek, dohánynak, 
szesznek átvizsgálása ugyancsak a tartózkodás feltételei közé tartozott, amely ellenőr
zés megejtésére a lotrui vámhivatalnok volt illetékes.

Maga a vámhivatal külön állt, ligetszerű fenyőcsoport árnyékában. Csinos, tiszta fa
épület - virággal körülültetve és folyondárral befuttatva. A bejárati ajtó felett a román 
állam színesre festett felségcímere díszlett.

Miközben az igazgató a vámossal bent tárgyalt, én kint maradtam a tisztáson és 
a legelésbe kezdő lovak közelében vártam. Legjobbnak véltük, hogy társamat kint vá
rom meg, aki izgalommal eltelten sietett a kényes ügy megtárgyalására a csak legutóbb 
felváltott, új hivatalnokhoz.

A nap lassan a hegyek éléhez közeledett. Az alkony a magashegység völgyeiben előbb 
bontja szét sötédő szárnyait, jóval előbb, mint a magaslatokon. A tetőket a nap 
aranypiros sugaraival hosszasabban világítja meg. Hogy a tájra jobb kilátásom legyen, 
a tisztáson feljebb haladtam. Magas szálaerdő szélén foglaltam állást. Távcsövemet a sö
tétzöld háttérből kivilágló tisztásokra szegeztem, oda esedeg kiváltó vadat keresgélve.

Körüljártam szememet, egyszer csak azt vettem észre, hogy oldalról, a homályba 
borult erdőből egy magas termetű férfi lép ki és lassan, kimérten felém tart. Előkelő 
nyugodtsággal lépkedve közeledett egyenesen felém, mint aki az idejével igen ráérős, 
vagy éppen valakit várna.

A munkás kinézetű személyre ügyet sem vetettem. A munkaszünet beálltával ténfer- 
gő ilyen alak éppen nem újság az erdei ipartelepek környékén. Csak akkor fordultam fe
léje és vettem jobban szemügyre, amikor a hátam mögül megszólalt. Románul köszön
tött, röviden, határozott, kemény hangon. Magatartása túl tartózkodónak tűnt, 
benyomásom szerint valamennyire kihívónak is. Tőlem pár lépésnyire megállt, és várta, 
hogy beszédbe elegyedjek vele. Előszedve gyenge román nyelvi tudományomat, amennyi 
az első évek alatt rám ragadt, megkérdeztem tőle: idevalósi-e? Igenlő választ adott.

A további, kínosan akadozó szóváltás folyamán azt a benyomást nyertem róla, hogy 
lotrui első ismerősöm valami havasgazda, legelőbérlő vagy középbirtokos lehet, aki jó
szága és pásztorai között a közeli legelők valamelyikén tölti a nyarat. Egyébként az öl
tözködése után ítélve inkább iparos-, mesterembernek néztem volna őt. A legkevésbé 
sem volt parlagian parasztias kinézésű, fellépése, modora is városias. Ami jobb- 
módúságát jellemezte: a sötétszürke hosszúnadrág, a hasonló színű kabát fekete mel
lénnyel, kockás színű ipari ing, erős talpú, fűzős cipő, városias kalap, az egyik zsebéből 
hanyagul kilógó zsebkendő, elöl a mellényén fényezett, vastag óralánc, külső zsebében 
a papír tokjával kiduzzadó szemüveg, nem régen borotvált ábrázat, gondozott baju
szokkal. A különös személyt ezek jellemezték.

Ahogyan az idegent jobban szemügyre vettem, nem látszott átlagos, közönséges 
embernek. Öles termete és parancsoló fellépése az első tekintetre tekintélyt biztosított 
számára. Szikársága mellett izmos testalkata is arra mutatott, hogy mozgékony, a dol
gaival törődő és vesződő, tervszerűen gondolkozó, komoly férfi -  az ilyen embereket 
jellemző nyugodt méltósággal. Magyar faluban a vezetésre hivatott községi bíró min
taképére ismertem volna az ötven év körüli férfiben.

Szívesen éltem volna az alkalommal, hogy a lotrui bennszülöttől a helyi viszonyok 
után érdeklődjem, gyenge nyelvismeretem miatt azonban a társalgást nem volt érde
mes erőltetnem. Közben az igazgató is kijött a vámházból és felhevülten futott hoz
zám. Kalap nélkül jött, ilyenformán nem számíthattam hivatalos ügyének kedvező be
fejezettségére. A hosszú várakoztatásért elnézésemet kérte. Gyorsan és idegesen
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hadarva adta le: a nehézkes vámossal sehogy sem boldogul. Magunk között elnevezte 
„haramiának” az akadékoskodó, nagyhatalmú vámost. A felindult igazgató csak egy fu
tó pillantást vetett a mellettem szódanul álló emberre, aztán rohant vissza az irodába -  
győzködni tovább a szembenálló felet. De megnyugtatott, hogy hamarosan végezni fog.

Ezek után jobbnak véltem lemondani arról a korábbi szándékomról, hogy fegyver
rel felszerelten és teljesen egyedül körülnézzek a telep környékén. Nem is lett volna 
értelme. Mindenfelől lárma hallatszott, az istálló felé kocogó tehenek mögött pedig 
kurjongató pásztorfiúk és szófogadatlan kuvaszok tarkították a képet. Lovaink mellé 
sem került valamiféle lóápoló személy. Azonfelül azzal sem lehettem tisztában, ott ma
radunk-e éjszakára, illetve további napokra, vagy még aznap vissza fogunk-e térni (dol- 
gavégezetlenül) a határ felé. így maradtam -  kedvem ellenére -  a jövevénnyel egyedül. 
Nemkívánatos idegen volt előttem, ő viszont még több joggal engem nézhetett jött- 
ment idegennek.

A további beszélgetés során nem feledkezhettem meg a vadászati vonatkozású kér
désekről sem. Ezeket sorjában tettem fel: miféle vad él ott a hegyekben? Medve? Far
kas? Őz? Szarvas? Merre tartózkodnak? Kié a vadászat? Mikor látott utoljára vadat? 
Van-e ősszel szarvasbőgés?

Az ipse a kérdéseken kapva kapott. Hangja elárulta: mintha az őt is érdeklő témá
hoz jutottunk volna el. A legtöbb szó azután a szarvas körül forgott. Szavai szerint 
a szarvas ismerős volt előtte. Bőgésről is lett volna tudomása. Előadta, hogy több szar
vasnak ismeri nyári tartózkodási helyét, és ha vele tartanék, biztosan rá tudna vezetni 
a „hosszú szarvakat” hordozó szarvasra! A kérdésbe belemelegedve, már a részletekig 
jutottunk. Megmutatta az irányt is, amerre mennünk kell, és kész volt velem akár azon
nal elindulni a rejtelmes hegyekbe.

Szabályos ívelésű, 1600 m körüli magasságban .fölsorakozó hegyhátakra mutatott. 
Fennálló fenyvesek, helyenként kisebb vágások, váltakozva kaszálók, és a vízdús völ
gyek csábítóan hatottak reám. Ahogyan szavaiból kivettem, a csendes pagonyokban fa
vágás, legeltetés nem folyik. A még kaszálatlan réteken jó kalibák találhatók. A hegy
hátak nagyjából az ő birtokai, övé természetesen a vadászat is. Az elmondottak szerint 
ígéretes terep kacsingatott felém. Még hozzátette, hogy felesleges élelemről gondos
kodnom, csupán jó fegyverre lesz szükség!

Ezek után a tárgyhoz tartozó, golyós fegyverem iránt mutatott közelebbi érdeklő
dést. A barátság már akkora volt közöttünk, hogy megismételt kérésére a fegyvert is 
megmutattam neki. Kézbe vette és nézegette. Meg volt vele elégedve, nagyon tetszett 
neki. A fegyver fekvését célzás közben szintén megfelelőnek találta. Távcsövemmel is 
valósággal kéjelegve nézegetett körül. Nem feledkezett meg egyben töltényeim minő
sége és száma (!) iránt is melegen érdeklődni. A fényes sárgaréz töltények ugyancsak 
megnyerték a tetszését.

Kezet adott, hogy szarvast fog velem lövetni. A vadászathoz legkevesebb 4-5 napot 
tartott szükségesnek. Hozzátette azt is, hogy akár két hétig is kint maradhatok, a ma
ga részéről ráér, és a legnagyobb készséggel fog a segítségemre lenni.

Utolsónak, amúgy képletesen, még egy fontos és tisztázást igénylő kérdéssel for
dultam az idegenhez: mi lesz a fáradságáért és egy esetleg elejtendő szarvasbikáért já
ró fizetni valóm? Fölényesen intett, mint aki erre a prózai kérdésre a válaszadást le- 
alázónak tartja.

A keresetlenül talált, kedvező helyzet hozta magával, hogy a kezdő szarvasvadász 
perzselő szenvedélyétől hajtva készen álltam arra, hogy a „lotrui remetével” elindulok

274



Románia erdeibe -  szarvasvadászatra. Vadászatra olyan értelemben, hogy, élve a kéz
nél fekvő alkalommal, meg fogok ismerkedni a titokzatos Senkiföldjének helyszíni vi
szonyaival. Már maga a véletlen találkozás sem engedhette meg, hogy a biztató alka
lommal ne éljek. A szarvasbika vadászatát akkoriban a magyar törvény már július 
elsejétől engedélyezte, ezen az alapon tehettem fel, hogy Romániában sem állhat fenn 
ennél szigorúbb korlátozás. Ami a szarvasbika trófeáját illeti, a nyáron még éretlen 
agancs csak annyiban érdekelt, hogy megfigyeljem az erősségét. Ez jelentette volna kü
lönben is az előkészületet szeptemberre. Lövésre nem is gondoltam, hacsak medvére, 
farkasra, őzbakra nem.

Még csak az várt eldöntésre, hogy mikor fogunk elindulni. Ezt a kérdést részemről 
a vendéglátó igazgató döntésétől tettem függővé.

Észrevétlenül leszállt az est. Emberem zsebórájára nézett, kezet nyújtott és betért 
vissza az erdőbe. Abban maradtunk, hogy még aznap este vissza fog hozzám jönni. 
A találkozás helyéül a vámhivatallal szemben álló, emeletes faház kerítésének északi sa
rokpontját jelöltük meg.

Az óriás ember, nálam magasabb és jóval vállasabb, határozott léptekkel, egyenes 
irányban távozott el tőlem. Alakját elnyelte a besötétült szálas erdő. Leülve a gyepre, 
boldogan szőttem agyamban a közelgő napok szebbnél szebb terveit.

Végre a vámház ajtaja kinyílott. A tornácra az igazgató lépett ki, meglepetésemre, 
a „haramia” vámossal karonfogva. Hangosan nevetgéltek, és a legjobb hangulatban, 
látszólag kissé beszeszelve, szinte tánclépésekkel haladtak a heverő ruszin munkások 
csoportjához. A kényes kérdésekben kétségtelenül megegyeztek.

A vámos nagyot kiáltott a munkásokra, és -  a telep felé mutatva -  megadta az en
gedélyt a bevonulásra. Szegény ruszinok -  a legtöbbje honvédvörös katonai nadrágjá
ban - örömükben énekre gyújtva kapkodták fel bugyraikat, és a tisztáson rohanvást ro
hantak le az alsó barakk felé. A vesztegzár feloldódott, mehettek dolgozni.

Következett a kölcsönös bemutatkozás a vámhivatalnokkal és az én betessékelésem 
a lakásába. Személyemről, fegyveremről szó sem esett. A megszelídült „haramia” szí
ves házigazdának bizonyult. Előkerült egy fiatal, barna hölgy is, pipacspiros, lenge öl
tözetben. Kecses mozdulattal megindította az átkozottan recsegő gramafonját, kint a 
tornácon felforralta a Marghilomanról elnevezett őrlött (pisata) kávét, és mi négyen 
irigyelendő egyetértésben szívtuk egymás után az aranyozott békecigarettliket.

A dolog kezdete még csak hagyján volt, a végén azonban kezdett unalmassá válni. 
A hosszas üldögélés és kvaterkálás sehogy sem volt az ínyemre. Féltem, hogy le fogok 
késni a találkozásról. A mindvégig román nyelven foly7ó, élénk terefere pedig nem ér
dekelt, magam abban részt sem vehettem.

Az egyik közbeszólásommal úgyis megjártam. A hölgy kérdésére: hogyan tetszik 
a vidék, rámutattam egy a télről visszamaradt hófoltra, amely a sötét háttérből fénye
sen világított ki. A havat „nyau” névvel jelöltem meg -  így hallottam a mi retyezáti em
bereinktől. A „nyau” hallatára a hölgy felkacagott, fejét kapkodva körülnézett, majd 
mélyen lehajolva az asztal alá tekintett. A macskáját kereste. Aztán kacagott, dallamo
san sivítozott, még a könnyei is megeredtek. A végén édesdeden jegyezte meg: a hó ná
lunk nem „nyau”, hanem „zapada” Az elszólás után tanácsosabbnak véltem abbahagyni 
a további hozzászólást, nehogy félreértés, vagy baj származzék belőle. Magának a vá
mosnak már úgysem volt ínyére hölgye élénk tereferéje.

Fészkelődésemre az igazgató is felfigyelt, szedelődzködni kezdtünk, és a vendégszerető, 
vidám háztól sikerült valahogyan elbúcsúznunk. Miközben átvonultunk az emeletes ház
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hoz, éjszakai tanyánkra, az igazgató beszámolt aznapi alkudozásainak lefolyásáról. A „hara
miát” egyszerűen ledegradálta és előléptette „betörővé”. De az elszámolás sikerült vele.

Alig-alig vártam, hogy vadászati tervemet közölhessem az igazgatóval. Még a vacso
ra előtt elmondottam neki az ölnyi magas idegennel történteket. Az igazgató elképed
ve, némán hallgatta meg szavaimat, de látszott rajta, hogy kitörésre készül.

A kétségbeejtő szavak ki is törtek belőle: -  Szereti ön az életét?
A nem várt kérdésre az én arcom nyúlott hosszúra: -  Miért kérdezi?
-  Főerdész úr, az Istenért! -  fakadt ki ingerülten az igazgató. Csak bámultam rá.
Aztán megismételte: -  Főerdész úr! Az Istenért! Ön arról a vadászatról sem élve, 

sem holtan soha nem került volna vissza! Könyörgöm, mondjon le arról a gondolatról! 
Mondjon le, nagyon kérem, a kedvemért és -  az életéért!

Nem értettem a dolgot. Társam szavait elképedve hallgattam. Elszörnyülködtem 
összedülve látni gyönyörű lotrui légváramat -  a szarvassal együtt!

Az igazgató aztán négyszemközt megadta a magyarázatot.
A „lotrui remete ”, mert ezen a néven emlegették, nem más volt, mint az 1907. évi, 

véres romániai parasztlázadás egyik halálra ítélt vezére. Ő szervezte meg a bojár föld- 
birtokosok uralma ellen a nevezetes forradalmat, ami tízezer román paraszt életébe ke
rült. Maga a vezér idejében megszökött, és azóta, immár esztendőkön át, a Lotru er
dőségeiben rejtőzködik. A hatóságok több százezer lejes pénzjutalmat tűztek ki a fejére, 
és bár Lotru-telep környékén rejtekhelyeiről nyíltan is kilép, senki emberfia nem mer
te eddig őt leleplezni. Rettegnek tőle, tekintélye változatlan és töretlen maradt. Csend
őr, katona, nem talált rá, a havasi nép pedig, mint tettrekész felkelővezért, félő tiszte
letben hagyja meg.

Az igazgató véleménye az volt, hogy a közös kirándulást első felvonásában fegyve
remnek, töltényeimnek és távcsöveimnek elvesztése árán úsztam volna meg. Ez lett 
volna még a legjobbik eset. A remete az előtte rendkívül értékes tárgyakat feltétlenül 
mind lekapcsolta volna rólam. De nem volt kizárva az sem, hogy beszervezett banditá
inak kezébe kerülve, azok döntöttek volna további sorsom felől. Maga a „vezér”, az 
igazgató véleménye szerint, már az első éjjel eltűnt volna a társaságomból, ott hagyva 
magamra, kifosztottan a vadonban. így festette le az igazgató - farkasoknak, rókáknak 
és keselyűknek az étlapjára kihelyezve a testemet.

Mindezekből aztán csak a legkisebb eshetőséget is számba véve, leszűrhettem ma
gamnak annyit: fene nagyszerű kilátások előtt álltam a „Senkiföldjén” már az első va
dászati kísérletnél!

A megbeszélt esti találkozóra nem mentem el. Ha csak egy megbízható emberem 
lett volna velem, nem mondom, kettesben alighanem elindultam volna a titokzatos re
metével, az ifjú vadászt jellemző bizalommal és jóhiszeműséggel eltelten - a kalandos 
bizonytalanságba. De talán jobb is volt, hogy így történt. A parasztvezér aligha hozott 
volna össze szarvassal. Valószínű, hogy csak a szája járt.

A vadászatról való lemondást nehéz szívvel vettem tudomásul. Hogy a vezetésre 
vállalkozó cimbora megjelent-e pontosan a találka helyén, erről nem volt módom meg
győződést szerezni. A begyulladt igazgató visszatartott attól is, féltett minden lépéstől.

A következő napot még a Lotruban töltöttük. Észre kellett vennem, hogy az igaz
gató mozdulataimat feszült figyelemmel kísérte, és szüntelenül a sarkamban volt. A ha
lálra ítélt, bujdosó remetét pedig nem láttam többé, nem is hallottam felőle. A neve is 
ismeretlen maradt előttem.
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A keserű csalódás ellenére Senkiföldjének a varázsa ezek után sem foszlott szét, to
vábbra is megmaradt bennem. A jövőre nézve újabb terveket kovácsoltam, s újabb va
dásztársak után kellett néznem. Mégsem válhattam egyszerre hűtlenné a Lotru-táj ti
tokzatos szarvasaihoz!

Rejtelmes éjszaka

A Senkiföldje tájához fűződő harmadik epizód merőben más történésű volt.
A caprai éjféli találkozó az akkori környezetbe beillő, egyszerű élménynek maradt 

meg, hozzá hasonló volt a lotrui remetével történt találkozó is. Mind a kettő lényegé
ben veszélytelen volt. Sem az egyik, sem a másik nem ért fel ahhoz a fogalomhoz, ami 
az erdész-vadász életében már kalandnak számít.

A kaland rendszerint valamiféle kockázattal jár. Bizonyos kockázattal járhatott vol
na a caprai epizód is, ha elfogadom Újfaluczky ajánlatát, annál is nagyobb veszélyt je
lentett volna, ha a lotrui remetével tartok. De egyiket sem tettem.

Selous, a neves Afrika-kutató és rekordvadász, akinek emlékét Nairobiban szobor 
őrzi (vadászott zergére a Retyezáton is) elefántok űzése közben, letévedve a területé
ről, idegen vadonban kapta az ellenség halálos golyólövését. Mi, barátommal, mert 
ketten leszünk, csak a Senkiföldje táján kerestük a hazai erdők vadját, a szarvast, és ez
zel máris kitettük magunkat nem is egy vele járó élmény, nem is egy kaland, hanem egy 
kockázatos kaland veszélyeket rejtő fordulatainak is.

Te lettél volna az oka mindennek, te, áhítozott kárpáti Szarvas!

A caprai és lotrui élmények hangulata uralkodott rajtam, amikor megismerkedtem 
egy bennszülött erdélyi, komoly vadásszal, aki azután megértő jó barátom lett. Mint 
kora ifjúságától erdőt járó hegyvidéki ember, a vadász szerepében ismerte meg az egész 
megyét. Neki is hasonló igénye támadt. Igényünk abból állt: az újság ingerétől zaklat
va mielőbb felkeresni az életünkben még meg nem talált új vadideált, a koronás trófe
ával ékesített Szarvast.

A kitűzött feladathoz egyesült erővel fogtunk hozzá. Elsőnek a megye erdőségeit 
vettük számba, ahol különösen barátom igen otthonos volt. A megye erdeivel azután ha
marosan végezhettünk -  nem maradt más számunkra, mint kikötni a Senkiföldje táján.

Vadászatunkhoz volt egy támaszpontunk, a már ismertetett uradalmi Capra, egy
magában azonban nemhogy sokat, de semmit sem ért. Feltétlenül gondoskodnunk kel
lett kedvezőbb fekvésű támaszpontról, lehetőleg egy olyan bázisról, ami közelebb fe
küdt a vándorbőgéséről ismert Senkiföldjéhez.

Az újabb bázist barátom szerezte meg. Mint a határhavasokra kiterjedő hatáskör
ében hivatalos személy (megyei főállatorvos) összeköttetései révén engedélyt szerzett 
egy nagyobb kiterjedésű pagonyban való vadászatra. A kérdéses támaszpont nagyjában 
vagyonközösségi, részben magánterület volt, a Caprától valami 15-20 km-rel távo
labbra, keleti irányban. A két bázis közé nyúlt be a csorbafogas romániai pagony, a név- 
leg ismeretlen birtokosok területe. A vadonnak ezen a részén váltottak volna át 
Szlevejbe a távolabbról érkező szarvasbikák.

Bázisaink hálózata ezek után valamennyire már biztatónak ígérkezett szeptemberi 
terveink számára, ama tudat ellenére is, hogy a könnyedén felajánlott vadászterületek 
rendszerint nem sokat, legtöbbször semmit sem szoktak érni. Más választásunk viszont 
akkoriban nem volt.
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Mindenekelőtt meg kellett ismerkednünk a közbeeső és a környező területek viszo
nyaival is (kinek a vadászterülete, hogyan közelíthető meg stb.).

A rengetegnek északkeleti részét betöltő kincstári, hatalmas erdőgazdaságról közis
mert volt, hogy a Senkiföldjéhez közel fekvő pagonyainak vadászatát az Afrika-kutató 
Teleki Samu gróf tartja bérben. Hasonlóan biztos kezekben tartott és felügyelt vadász- 
területnek számított a Lotru-hegyek magyarországi tömbje, is a szebeni Hétbírák ura
dalmának birtokában. Odáig eljutni, a tervezéskor azt már a kieső, végső határnak te
kintettük.

Ami területet azután, megszállandó támaszpontjainak segítségével, kombinációba 
vehettünk, a vadászatot -  a közbeeső pagonyokra is kiterjesztve -  a „kölcsönös, felel- 
gető” szarvasbőgésre alapoztuk. Ilyen elképzeléssel számíthattuk be körzetünkbe „hal- 
lótávolságig” a kérdéses Senkiföldjét is. Értesülésünk szerint azt elhanyagoltsága és fő
képpen vadszegénysége miatt rendszeresen nem vadászták, ott csak hívatlan puskás, 
amilyen Stomate volt, próbálkozott meg vadászattal, ahogyan a felügyelet nélkül ha
gyott vadon ősi törvénye azt lehetővé szokta tenni. Ami Stomate vadászati módszerét 
illette, az illő lehetett az ő egyéniségéhez, de nem szolgálhatott mintául a mi részünk
re. Mi legális magatartással készülődtünk a határhegységek bejárására!

Arról a kockázatos lépésről, hogy egyenesen betérjünk a -  bármennyire csábító -  
Senkiföldjére, már eleve lemondtunk. Ilyen kalandhoz némi biztató előjelek ellenére 
sem volt kedvünk. Ezért nem gondoskodtunk belépési iratokról sem. Nem tehettük ki 
magunkat annak, hogy esetleg a tévesen elbírált kémkedés gyanújába essünk, mert már 
ilyen eset is előfordult. Bíztunk abban is, hogy a Senkiföldje határvonalain felismerhe
tő jelekre fogunk találni. A határ betartása -  a térképek tanúsága szerint -  kétségtele
nül kerülőt jelentett számunkra, meg időveszteséget is, de ezekkel a körülményekkel is 
számot vetettünk. Legfeljebb annyit vettünk kombinációba, hogy majd a Senki
földjének dereka táján átvezető, széles csapást fogjuk igénybe venni. (A pásztorok azon 
szokták a nyájaikat áthajtani az egyik magyar saroktól a másik magyar sarokig.)

Miközben álmainkban már magunk elé képzeltük a kárpáti méretekhez beillő, min
denképpen erős agancsú szarvasbikát, az álomképről sikerült egy felettébb hangulat- 
keltő jelvényt szereznem -  egy levetett agancsszárat. A vadon környékén talált agancs 
egy kincstári erdőőr birtokában volt, aki az eredeti szépségében és színében megőrzött 
trófeától igen nehezen vált meg. Elmondhatom, hogy a kiváló szépségű, 16-os, kapitá
lis agancsnál formásabbat keveset láttam az ország kiállításain és gyűjteményeiben. Va
lahányszor barátommal elgyönyörködtünk benne, fokozódó türelmetlenséggel szá
moltuk a hónapokat, később a heteket, az annyira várva várt első szeptemberig.

Barátomról tartozom megjegyezni: kifogástalanul beszélte a hazai és a regátbeli ro
mán nyelvet, fáradhatatlan volt a havasok járásában, és pontos, hidegvérű golyólövő
nek ismertük. Jellemző volt reá, mennyire komolyan vette az előttünk álló feladatot. 
Feltette ugyanis magában, hogy tavasztól elkezdve szeptemberig meg fog tanulni a szarvas
bika hangján bőgni. Ennek a feladatnak aztán derekasan meg is felelt.

Ismertünk a megyében egy osztrák származású fővadászt, W.[assermann] 
F.[erence]t. Barátom tőle vett rendszeresen bőgési gyakorló órákat. Gépkocsijával 
utaztában felkereste a bőgési művészetéről neves fővadászt, vele behangolta a szólamo
kat, otthonában azután szorgalmasan gyakorolta a vad felizgatásának, a hívásnak, a vá
laszolásnak és a közbeeső fogásoknak legfinomabb akkordjait. Szinte ámulatba ejtette 
az embert az a szívós kitartás a már családos, nálam idősebb, erősen elfoglalt barátunk
ban, ahogyan a szólamokban nem annyira gazdag, de rendkívül kényes műbőgés elmé-
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led és technikai anyagából szigorúan vett vizsgáira készült. Felesége szerencsére meg
értő, okos asszony volt. Egyszer aztán mégis azzal állt elő: férje bőgőcsigájával vonul
jon le a ház alatti pincébe. Ott azután kedvére gyakorolhat, és legalább nem teszi ki 
családját a szégyennek, hogy a szomszédok és a járókelők a férjét bolondnak tartsák.

Barátom előrehaladását nekem is többször bemutatta. Szeptember elején már közel 
álltam hozzá, hogy derék barátomra sajnálkozással tekintsek: a nyaka feltűnően meg
vastagodott, akárcsak a sokat bőgő szarvasé. De amibe belekezdett, azt nem hagyta ab
ba. Tanfolyami vizsgáját a fővadász előtt kifogástalanul tette le. Ezek után már csak az 
hiányzott: hogyan fogadják majd barátom hívásait és a jól megválasztott válaszait a Senki
földjének „illetékes” szarvasai?

Szarvashívó nélkül kárpáti szarvasra menni annyi, mint találomra vadászni. Nem le
het a dolgot csak a szarvas megszólalására hagyni, mivel ahol kevés a vad, ott a bika rit
kán ad hangot.18 A megszólaláshoz partnerra van szüksége -  akár a vadász személyé
ben. Tehát mi mindenképpen a barátom „bőgéstudományára” alapoztuk a Lotru-völgy, 
-környék szarvasainak magtalálását, netalán becserkelését (elejtését?).

Szeptemberről ismeretes: ez a hónap rejti magában a szarvasvadászat legizgatóbb 
eseményeit. 1911 szeptembere nekünk is ilyennek ígérkezett. Felkészültünk az első kö
zös szarvasvadászatra! A hónap utolsó 10 napját szántuk eltölteni a képzeletünkben ki
rajzolt, új területen.

Útrakelésünk előtt 3 nappal legmegbízhatóbb uradalmi vadőrünket, az öreg Ion 
Todoronit Malomvízről útnak indítottam a Zsil-völgyi Petrillára. Három napot szán
tam rá, amíg gyalogosan, a málhával felmagasított szamárral, le fog oda érkezni. (Szol
gálati útjainkra a legszükségesebb holmi hordásához rendszerint lovakat használtunk. 
Ezúttal azonban szamarat jelöltünk ki erre a célra. Az igénytelen, jámbor állattal a va
donban kevesebb baj lesz.)

Todoroni után barátommal mi utaztunk le Petrozsényig, és Petrillára kihajtva talál
koztunk össze a vadőrrel. Hátaslovakat fogadva még aznap felhaladtunk a Capra- 
tetőre, az első vadászati bázisunkra.

Mi bizony nem úgy álltunk ellátás dolgában, ahogyan a hetekre szóló vadászatra fel
készülni szokás. Nem volt egyetlen élő lélek sem, aki az akkori helyzetről valamiféle je
lentést adhatott volna. A hírhedt Stomate is elcsavargott valamerre. Mi „találomra” 
mentünk. Mondjuk úgy: elindultunk, egyedül a szerencsecsillagunk által vezettetve. 
Mert ha a bejárandó vadonban lesz egyáltalán szarvas, annak a szarvasnak, a természet 
rendje szerint, egyszer-egyszer hangot is kell adnia. Mi azután a bőgés hallatára majd 
elő fogjuk venni összes vadászati tudományunkat, hogy kifundáljunk valami okosat. így 
vadászott az ősember, így vadászik az ismeretlenben az egyedül szerencséjére építő mai 
vadász is. Mint vadászat, az ilyen a legjavából való! Valamennyire kihívó is! Kihívó, 
mert a természet rejtett kincsei után tör! Izgalmas is, mert színtere az úttalan vadon. 
Azontúl nagyratörő vadászt kíván, aki a biztos akadályokkal szemben túlbecsüli a saját 
erejét! Mintha maga az elérendő cél, és vele a kockázatos siker afféle magabízó, makacs 
férfiakhoz lenne illő!

Az a hangulatkeltő időjárás, egyike az állandósultán legszebbeknek, kísért fel a he
gyekbe, amilyen a szeptemberi Déli-Kárpátokat szokta jellegezni: napsütéses, meleg 
nappalok, hűvös alkony, harmatos hajnal, egyenletes szélcsend, teljes nyugalom égen 
és földön.
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A kedvező idő mindvégig ki is tartott. Szükség is volt arra, már a bizakodó hangu
lat kedvéért is. Huzamosabb esőzés, erős szél, tartós köd sokat rontottak volna rajtunk, 
hiszen napról napra ott pihentünk le a puszta földre, akár a vackába fekvő erdei vad, 
ahogyan az sorra került. Éjjelente pedig szakaszról szakaszra gyalogosan bandukoltunk
-  hallgatózva a csillagos égbolt alatt a csendbe borult táj távlatai felé, az égtájak min
den irányába.

Azzal előre számoltunk, hogy útközben aligha fogunk találkozni vaddal, legfeljebb 
őzzel, de azzal is főleg csak a sűrűségek mélyéből kivilágló tisztások és patakok men
tén. Mi azonban ezúttal kizárólag a vad hangjára vártunk, a napnyugtával megszülető 
szólamra, a nyugtalan vérű szarvasbika bőgésére, harsonájára, de beértük volna agan
csainak koppanásával, lépteinek elhalkuló zajával, mi több, a rigyető bika illatával is.

Miközben órák hosszat el-elhallgatóztunk -  távolabbra mögöttünk Todoroni a szün
telenül legelésző szamárral -  kombinációkba kezdtünk: mekkora távolságból kaphatjuk 
el a bőgésnek akár a leggyengébb jelét is? Abban barátommal megegyeztünk, hogy 
csendes éjszakában a halláshoz 3-4 km-ig megfelelő a távolság; a maximuma, egyes 
megfigyelők szerint, a magas hegységben felmehet állítólag 7 km-ig is. Tapasztalatból 
ismerjük, hogy mindez a terep domborzati felületétől, a szélhuzattól, főképpen a vad 
állóhelyétől függ, meg attól is, hogy mennyire állunk magasabban a hang forrásától. 
Hegyvidéken külön kell számolni a csalékony visszhanggal is.

Capráról elindulva több nap múlt el anélkül, hogy bőgést hallottunk volna. Betud
tuk ezt hol a viszonylagos szárazságnak, hol a változékony főidény koraiságának, be
tudtuk zavarásnak, farkasok jelenlétének, de nem utolsósorban a helyénvaló felfogás
nak, hogy az érintett pagonyokban egyidejűleg talán nem is „léteznek” szarvasok. 
Előttem, dunántúli tapasztalatok alapján, nem volt újság, hogy bizonyos pagonyok ép
pen a rigyetés idejére egészében is ki szoktak ürülni.

Napjaink cserkészgetve és vadjelek után kutatva, nyomkereséssel teltek el. Útvona
lunkat sikerült valamennyire a magyar oldalon tartani. Ahol málhás csacsink vezetése 
tisztább nyílást kívánt, kitértünk keveset a román vágásokba is. Találtunk szakaszra, 
ahol nyiladék jellegű, mesterséges kivágás mutatta a határt. Legtöbbször aztán az er
dők állapotának egybevetése irányított bennünket.

Éjjelente többször az a kérdés merült fel: barátom próbálkozzék-e meg a műbőgés- 
sel, hogy a hallgatag bikákba kedvet öntsön? Erről azonban két okból is lemondottunk. 
Barátom nem kívánt elsőnek a kihívó szerepére vállalkozni. Hátha elrontaná a dolgot? 
Szívesebben hallottuk volna elsőnek a bika szólamát, hogy erre a csiga is a megfelelő 
választ adhassa meg. Barátom mindenképpen a tanfolyamon tanultakhoz kívánt alkal
mazkodni. Okot adott a néma várakozásra az a feltevés is: nehogy éppen hívásunkra je
lenjék meg előttünk -  szarvasbika helyett -  a leselkedő, idegen vadász. Tudvalevő: az is 
igen könnyen elő szokott fordulni -  még ismerős barátok között is. Hosszúra nyúlt 
arccal aztán gratulálhatnak egymásnak a sikerült bőgéshez.

Az ötödik napon úgy találtuk, hogy még mindig nem érkeztünk el a keresett tá
maszponthoz, vadászatunk rejtelmes színhelyére. Haladtunk tehát tovább a néptelen, 
kihalt erdőségben. A rákövetkező nap délutánján aztán barátom úgy vélte, hogy elér
keztünk a keresett bázishoz. Ráismert a hegyhát fennsíkján álló, jellegzetes kunyhóra, 
a juhászok nyári tanyájára.

A havasalji gyeplegelőt délről, a Lotru irányában kiterjedt tarvágások, helyenként 
fennálló facsoportokkal, északi táján tömöttebb fenyvesek fogták körül. Az erdő álla
potáról is levonhattuk azt a következtetést, hogy a régi tarvágások Romániához, a fenn
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álló erdők pedig a magyarországi sarok körzetéhez kell tartozzanak. Határjelzéseket 
nem találtunk, holott az egyre-másra hasonló alkotású hegyvidéken egyedül az épített 
határjelek adhattak volna irányítást. Annál nehezebb szokott lenni a természetes hatá
rok vonalait felismerni és követni.

Az idő előrehaladása miatt a tüzetesebb terepszemlét másnapra halasztva, a bizton
ság kedvéért éjszakára a hazai részre képzelt ponton telepedtünk le. A szálba szökkent 
fenyves szélén kisebb tisztás várt reánk, a rét mentén vékony folyású, tiszta vízérrel. 
A park jellegű, vadregényes környezet és a víz közelsége mindenképpen megállásra 
késztetett. Azzal az érzéssel telepedtünk le, hogy valaminek végre történnie kell!

Todoroni a tisztás közepén egykettőre tüzet rakott, szakértőén ügyelve arra, hogy 
tanyánk a magasra felcsapó lángokkal feltűnővé ne váljék. Az óvatosságra szükség volt, 
nehogy az éjszakában túl messzire elcsillogó tűzpont jelenlétünket elárulja! Ki tudja, 
miféle fajú, rendű és rangú, ismeretlen személyek előtt? Tapasztaltuk, hogy a hegyte
tőre rakott, akárcsak pislogóan égő tűz az éjszakában a szarvasbőgés hangtávolságának 
két-háromszorosára is biztos jelzést ad. így történt a caprai éjjeli találkozón is Márpe
dig a kísérleti, első évben a közelebbről még nem ismert vadonban mindenáron szemé
lyrejtve kívántunk maradni.

Alvásról persze szó sem lehetett, bár éreztük, hogy nagyon is reánk fért volna. Tea
főzés és falatozás végeztével ott üldögéltünk a parázsrakás közelében, rábámulva a csil
lagos, magas égre. Unnepies némaság töltötte el körülöttünk a sötétbe borult tájat. 
A levegő mind csípősebbé vált, de harmatképződés csak hajnalra volt várható. A számyalló 
denevér, a költözködő madarak hangja a magasból -  ezek hiányoznak a havasalji éjsza
kák életéből!

És 9 óra tájban, a tőlünk felmagasló egyik hegyoldal felől, kevéssé elnyújtott szar
vasbőgés hangzott fel. Tisztán hallottuk és aránylag nem is túl messziről.

Mind a ketten egyszerre, felvillanyozottan ugrottunk talpra. (Álló helyzetben, szét
vetett lábakkal és nyitott szájjal élesebben hall az ember. Tudja ezt magáról valamennyi 
vadász.) Belemelegedve vártuk a következő szólamot. Bizony túl hosszú volt az a ne
gyedóra, mire végre a szarvas újra megszólalt, ugyanolyan hangon és kimérten, mint 
az előbb. Erre aztán rögtön összeállítottuk az éjszakai programot.

Elsőben Todoronit láttuk el kellő utasítással, hogy a távollétünk alatt miként visel
kedjék. És szájába rágtuk a következőket:

-  Ion! Maga még nem hallott életében sem szarvasbőgést. Amit imént hallottunk, 
azt a hangot egy szarvasbika bőgte. Mi ketten, barátommal most elindulunk a bika fe
lé. El fogunk maradni reggelig, vagy azon túl is. Maradjon a parázsrakás és a szamár 
mellett mindvégig csendben, amíg vissza nem térünk, a helyéről el ne mozduljon. Köz
ben falatozhat, pipálhat, aludhat tetszése szerint. Ez volt a bevezető.

A bevezető után következett a „netalán”-nak, mint feltehető eshetőségnek, a körül
írása.

Az eshetőség emberrel történő találkozásra vonatkozott. Amennyiben valaki, le
gyen az bármilyen külsejű és fellépésű személy, a tűzhelynél megjelenne, Ion ne kér
dezzen tőle semmit, és az idegennel mit sem törődve, maradjon változatlanul nyugton 
a helyén. Ha az illető igazolásra szólítja fel, vagy egyéb kérdést intézne hozzá: honnan 
és mi célból és kikkel került ide, röviden válaszolja azt: vadőr (gornik) vagyok a Retye- 
zátról. (A hegyek óriását mindenki ismeri Erdélyben és a Regáton túlról -  helyből is 
láthatja, csak tekintsen nyugat felé). Onnan, a Retyezátról jöttem az urakkal, akik en
gem felfogadtak, mert erdőt járó urak kísérője és szolgálattevője szoktam lenni. Vad
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őr voltam egész életemben. Azoknak az uraknak errefelé több helyen erdejük és lege
lőjük van, azért jöttek, hogy azokat bejárják. Az urak elváltak tőlem, és most várom 
őket vissza.

Tömören összefoglalva ez volt az utasítás, megtoldva még azzal, hogy a mondot
takba bele nem tartozó kérdésekre semmi mással, egyedül csak azzal válaszoljon: egye
bekről ő nem tud semmit. (Misem könnyebb, mint írástudatlan, móc embernek a val
latásnál annyit mondania: Nu $tiu -  nem tudom és nem tudom.)

Todoroni az anyanyelvén -  barátom segítségével -  érthetően megadott magyaráza
tot azzal a közönyös nyugodtsággal fogadta, ami a tényleges helyzetnek meg is felelt. 
Nem közömbös Todoroniról tudni, hogy szarvast életében nem látott, a bőgését is 
előbb vélte volna marhabőgésnek. (A szarvassal utóbb ismerkedett meg, amikor a szar
vast a Retyezáton is megtelepítettük.) Ami különben magatartását illeti, közel 30 éves 
szolgálatában ahhoz szokott hozzá, hogy átvegye időről időre, vagy napról napra a pa
rancsokat és azoknak becsületesen meg is feleljen. Az urak utasításairól pedig jól tud
ta, hogy azok minden egyes esetben annyira határozottak szoktak lenni, hogy soha nem 
volt szükség azokon a fejét törni!

A szálas erdőben könnyedén haladtunk mind feljebb, a magaslat felé. Iparkodtunk 
a patak völgyéből mielőbb kijutni, hogy az elhangzott bőgés pontját megállapíthassuk. 
Kerülővel éltünk, hogy azt oldalról kapjuk és a hang forrásával szembekerüljünk.

A faállomány jellegét figyelve, pár száz méterrel magasabban a fák fokozatosan el
törpülő alakja a fatenyészet felső határának közelségére engedett következtetni. A pa
tak vízgyűjtő, rendszerint kiszélesedő, katlan alakú forrásvidékén volt kilátásunk arra, 
hogy a színtér viszonyairól megfelelő tájékozódást nyerjünk. Eközben a bika hangta
lan maradt.

Egyenesen haladva a magaslaton kis ösvényre találtunk, amely vízszintesen, a réteg
vonalak mentén, egyes facsoportok között vezetett tovább. Járt ösvénynek látszott, 
a havasalji legelőkre vezető, nyári közlekedőösvénynek. Az ilyen kitaposott ösvény 
a cserkelő vadász számára is nagy értéket szokott jelenteni. Az ösvény elsőnek elért for
dulójánál megállapodtunk és vártuk a fejleményeket.

A hajnal végre új eseményt ígért számunkra. Természetesen ott is távol állott tő
lünk, hogy az éjszaka közepén bárminemű műhanggal izgassuk és háborítsuk a kedvet
len viselkedésű szarvasbikát. Barátom csigájára csak jóval később, a komoly becserké- 
szés idejében kerülhetett volna sor.

A bika nem mutatott hajlandóságot a bőgéshez, 11 óráig mindössze kétszer adott 
rövid, morcogó hangot. Mintha csak úgy ásítozás közben szólta volna el magát! Nem 
volt szüksége hangoskodásra, a jelek szerint vetélytársak nélkül, nyugodtan foglalkoz
hatott meghódított tehenével. Hangja a kiszélesedő völgy közepe tájáról, a szembené
ző oldalról érkezett. Mi a bikával talán egymagasságban álltunk. A távolságot légvonal
ban 5-600 m-re becsültük, s lehettünk 1700 m magaságban.

A kialakult helyzettel teljesen meg voltunk elégedve. Nagy reményekkel néztünk 
a hajnal érkezése elé, amikor -  ahogyan elképzeltük -  majd valahol a patak forrása vi
dékén, a hegytömb kikerekedő katlanában, a törpefenyőcserjések valamelyik kis tisztá
sán, szemre fogjuk kapni az 1-2 tehenével az elálmosodva álldogáló bikát, hogy azután
-  igen, igen, úgy lesz! -  végre mi is szerephez juthassunk!

Bár a járásképesség miatt aránylag könnyen voltunk öltözve, az éjszaka hidegéből 
egyelőre alig éreztünk valamit. Lent a völgyben jóval csípősebbnek éreztük a lehűlt éj
szaka hidegét. Rövid időre le-le is ültünk az ösvény peremére, majd az erősödő csillag
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fényben nagy óvatosan kicsit előbbre lépdeltünk. Szelünk kedvező maradt. Majd pedig 
az izgató kíváncsiság, párosulva a zajtalanul járható ösvény hívogató voltával, hovato
vább kizökkentett minket a nyugalmunkból. Valamicskét mind előbbre lopakodtunk.

Egyszerre nem várt mozzanat ütött be. Előttünk, az éppen elkanyarodó ösvényről, 
halk, lépdelesféle neszre lettünk figyelmesek. Fegyverünkhöz kaptunk. Vajon a szar
vas? Talán medve? Szoborrá meredve vártunk.

Az ütemesnek vélt nesz lehetett 40-50 lépésnyire, egyszerre elcsendesedő, csoszo- 
gásszerűvé vált, majd egy helyben halkult el. Rögtön rá először egy élesebb fütty 
hangzott fel, amit néhány rövid, emberi füttyentés követett. A minket ért meglepe
tés elképesztő volt! Utána rövid szünet következett, csak annyi, mintha valaki a hí
vására valahonnan a közelből választ várna, avagy valaki másnak jelzést adna a maga 
beérkezéséről.

Mert mi úgy hallottuk és olyanképpen érzékeltük: mintha a leadott jelzések után az 
a „valaki” csendesen visszalépdelt volna. Elhalkuló zaja rövidesen el is enyészett. 
Az 1-2 percre megzavart csend újból helyreállt, olyan állapotban, amilyenben Erdély 
költői lelkületű vadásza találóan írta le: „a csönd és az egyedüllét akkora nagy volt, 
hogy szinte meg lehetett volna érinteni, az erdők fáira ráfagyott a hallgatás.”

-  Itt bizony emberek vannak! -  súgdostuk egymás fülébe. Felfedeztek minket! De 
ki is tértek előlünk! Mintha visszafordultak volna!?

Annak a valakinek, vagy valakiknek közelléte leverően hatott és keserves csalódást 
keltett bennünk. Nyilvánvalóvá vált, hogy a szarvast illetően már megelőztek minket!

Ez érthető is volt. Gondoljunk csak arra: legalább húszezer holdnyi bejárt és kihall
gatott erdőségben végre megszólal egy szarvas! Talán az első, talán az egyetlen! 
Messzire elhangzó jelzést ad, bőgésével aztán mágnesként vonzza magához... De vajon 
kit, kiket csalt ki a vadonba és csal a közelébe? Erről fogalmunk sem lehetett, elképzel
ni sem tudtuk. Az esemény viszont valóság, bizonyosság, hiszen itt vannak közvetlenül 
előttünk. Ok is ugyanúgy hallgatóznak és várnak -  még okos volt tőlük, hogy ezt a füttyük
kel tudtunkra adták. Ámde kinek adták tudtul? Nekünk-e, hogy távol tartsanak maguk
tól, avagy társaiknak? Figyelmeztetésnek szánták-e hozzánk a távozásra, vagy jeladás
nak másvalaki behívására?

Ezek után világosság vált, hogy pont a bőgő bika közelében vadidegen vadászokkal 
kerültünk össze! Céljaink ugyanazok! Ha kitartunk a szarvas közelében, összeütközé
sünk az éjszaka kísérteteivel nem lesz elkerülhető.

Határoznunk kellett. Ez aránylag gyorsan ment. Tisztára képtelenségnek tartottuk 
ott, helyben, az idegen puskások mögött megmaradni, és hogy miattuk a hajnali cser
készetről is lemondjunk. Ahogyan ők szándékosan, akár más okból kitértek előlünk, mi 
sem tehettünk ennél okosabbat. Ezért jutottunk arra az elhatározásra, hogy vissza fo
gunk fordulni és más irányból próbálkozunk a bikához eljutni.

Óránkra tekintve; még nem volt éjfél. Leverten elindultunk, szótlanul vissza az ös
vényen. Alig haladtunk annyit, amennyit az ösvényen jövet tettünk, előttünk az ös
vényről újabb lépdelésféle és maszatolás nesze ütötte meg fülünket. Ezúttal is a közel
ből. Megint fegyverünkhez kaptunk, de az újabb meglepetéstől már jóval 
ingerültebben, mint az előbb.

-  Absurdum! Skandalum! -  tört fel feldühödten bensőnkből -, úgy látszik, be let
tünk kerítve elöl is, hátul is -  foglyok vagyunk!

A neszezés pedig folytatódott, valameddig egy helyről, majd elhalkulva távolodott 
tőlünk, végül elenyészett. Füttyentést ezúttal nem hallottunk; az iménti füttyhívás vi-
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szonzatlanul maradt. Magát a neszezést hasonlónak véltük az előbbi, túlságosan elővi
gyázatos csoszogáshoz. A történtek után erős kísértésbe hozott fantáziával nem gon
dolhattunk másra, mint arra, hogy egyszerűen le lettünk leplezve! Méghozzá tervsze
rűen! Ez volt a valóság. Ámde ha ez az egész csak a fura véletlen játéka, akkor is 
szorítóba kerültünk, egy kritikus ponthoz leszegezetten.

Ugyan minek nevezhetném a vadon csendjében beállott ilyen riasztó helyzetet? 
Legelőbb is lázálomban kiagyalt, ostoba színjátéknak vehetném, amikor a rendező va
lami rendkívülit készül bemutatni és ahhoz fonák jeleneteket tákol össze. Mert ismert 
helyeken és ismerősök körében nem különös az ilyen helyzet, elő is szokott fordulni, 
de legalább módot ad bizonyos szabályszerű kombinációkra. Mire vélje azonban bárki 
is a többé-kevésbé hasonló helyzetet -  önkényesen beállítva -  vadidegen környezetben, 
ahol azelőtt nem járt, ahol senkit sem ismer? Sőt abban sem lehet teljesen bizonyos, 
hogy az elsőbbséget (!) biztosító jogossággal jár-e ott? Ráadásul fegyveresen a késő őszi 
éjszakában, a bőgő szarvasbika közelében!

Szorult helyzetünkben nem maradt más hátra; feszült figyelemmel vártuk az újabb 
fejleményeket. Ám változás egyik oldalról sem történt.

Eközben elfogott a fázékonyság, és a túlságosan kellemetlen helyzetet unni kezd
tük. Azzal tisztában voltunk, hogy a veszedelmes kelepcéből mindenképpen és még 
idejében ajánlatos lesz kiszabadulni. Higgadtságunkat megőrizve, megfontoltunk min
den eshetőséget, és bár dacosságtól voltunk fűtve, józan elhatározásra kellett jutnunk. 
Egyetértőén állapodtunk meg a helyzetből egyedül kivezetőnek talált, következő tak
tikában.

Semmi értelme sem lenne hajnalig 4-5 órát egy állóhelyhez kötve, várakozásban 
tölteni el. Kínos is lenne ott a hideg éjszakában kilátástalanul és kelepcébe zártan ki
tartanunk. A hajnalt azért sem várhatjuk be, mert annak világosságánál felismernének, 
akár ha ott maradunk tehetetlen statisztáknak, akár ha az idegenek szeme láttára, dics
telenül távozunk el a színtérről. Mi céltalan hősieskedésre nem pályáztunk, Márpedig 
esztelen kalandorság lenne belekeverednünk az éjjeli partnerek társaságába azért, hogy 
versenyt fussunk ugyanegy célunk, a szarvas felé. Vagy talán az általuk elejtett vadnál 
mutatkozzunk be a győztes nimródoknak? Meg azért is ajánlatos lesz a szorítóból ki
szabadulnunk, hogy az aznap hajnali terveinkhez időt nyerjünk. Mielőbb vissza kell te
hát térnünk a tanyánkhoz; lehetőleg azon az útvonalon, amelyen akadálytalanul feljöt
tünk. Attól a jól megfigyelt helytől viszont messze vagyunk. A sűrű erdőn való 
áthaladás erős zajjal, elkerülhetetlen ágtördeléssel járna. A sötétben könnyen eltéveszt
hetjük a helyes útirányt is. így kitehetjük magunkat annak, hogy az idegenek előre les
ben állva, közelből törhetnek reánk. Tartsuk ezért csak magunkat az ösvényhez, és ke
ressük meg feljövetelünk jellegzetes pontját. Amennyiben az ösvény szabad lesz, a dolog 
simán fog menni.

Csak fegyverhasználatra ne kerüljön sor! A vadonban lehetséges ez is. Számoltunk 
is vele: megadni, lefogatni magunkat nem fogjuk engedni. Sőt! Összetalálkozás esetén 
mi fogunk fölényes felszólítással élni a gyanúba fogható ellenfelekkel szemben. Attól 
függ: kik a partnereink?

Gondolatmenetünk ez volt: taktikai szempontból legajánlatosabb, ha szorosan egy
más mellett és nem egymás mögött fogunk haladni. Ezzel ugyan a célpont rajtunk két
szeresen nagyobb, de szembelövéssel nem leszünk mind a ketten egyszerre megsebe
sítve. A hely elfoglalását közöttünk sorshúzás döntse el. Társát egyikünk sem hagyja el. 
Aki épségben fog megmenekülni, társa érdekében -  ha regátbeli fogságba kerülne -
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mindent kövessen el, számolva a meghozandó utánjárással, akár pénzáldozattal is. Csa
ládjaink azonnal értesítendők. Bízzunk egyébként a mennyei Gondviselőben, az O vé
delme kiterjed a kalandokba került, mindamellett nemes szándékú vadászokra is.

Meleg kézszorítás után, óvatos léptekkel és szemünknek minden idegszálát megfe
szítve, lövésre készen, az ösvényen elindultunk visszafelé. Valahány útszéli fa, cserje és 
tuskó gyanúsnak tűnt, mindet alaposan kikémleltük, hogy a mögöttük megbújt embe
ri alakot idejében felfedezhessük.

Mintegy száz métert haladhattunk előre. Egy kanyarulatnál a fenyves jotét hátteré
ből hirtelen tűzlobbanás fénye világított ki. Azon pillanatban oszlopokká merevedtünk. 
Tüzet raktak a gazemberek!

Fel a távcsövekkel! A vörösessárga fényesség a faágak kusza szövevényén finom rez
géssel szűrődött át és a háttérből is megvilágított egy keveset. Ezt jó jelnek vettük; az 
ellenfeleinkkel szemben látszólag előnybe kerültünk. A fény irányába mindjárt bátrab
ban haladtunk előre. Távcsövünket a tűzponton tartva haladtunk feléje, de a fény lát
szólag távolodott tőlünk, és szétáradva világította be a környezetét, a szálas erdő csar
nokát.

A végén jöttünk rá, hogy a teltségéhez közel álló hold kelt fel a távoli hegyek mö
gül, és velünk egymagasságban öntötte be fényét a sötét erdőbe. Az ösvény hosszában 
elömlő világosság aztán lehetővé tette, hogy azontúl hosszabb lépésekre térjünk át, 
egyúttal helyenként az ösvény mentén friss túrások foltjait fedezzük fel. Egyszerre szó
laltunk meg: hiszen erre vaddisznók jártak! Bravó, bravó, csak vaddisznók! Egészen 
frissek a nyomok!

Alighogy a szavakat kimondtuk, ezúttal már hangos élénkséggel máris újabb meg
lepetés támadt: egy-egy mély, rövid böffentés, amit az eliramodó vad zöreje követett. 
Tényleg vaddisznók pattantak le az ösvény mellől, lehettek hárman-négyen, hogy pil
lanatok alatt elnyelje őket az erdő sűrűsége.

A nem várt, kellemes mozzanatra lelkes kézfogással gratuláltunk egymásnak. Az éj
féli rejtélyeknek egyik felvonásával szerencsésen végeztünk volna. Erőre kapva, siető
sen vonultunk be a szálerdőbe, és hamarosan tűzhelyünknél álltunk -  Todoroni és a szamár 
szótlan társasága mellett.

Már lemenet, útközben készen voltunk a tervvel: a szarvashoz, „a mi szarvasunk
hoz” ellenkező, más irányból fogunk felcserkészni. Az időnkből bőven fogja futni, hi
szen az idő még csak 1 óra körül járt még. A holdfény pompásan világította be egész 
terjedelmében a tájat. Az erős holdfény nem szokott kedvező lenni a szarvas bőgésé- 
hez, nekünk viszont jó volt arra, hogy az ismeretlen rengetegben éjjeli terveinknek is 
megfeleljünk.

Todoronit ébren találtuk. Csendes nyugalommal hevert a parázsló tűzrakás mellett, 
tőle távolabbra álldogált, bús fejét lehajtva, a lenyergelt szürke szamár. Amiről Ion 
a történtek után irigylésre méltó közönyösséggel jelentést tett, minket sem lepett meg 
különösebben. Elmondotta, hogy esti távozásunk után hamarosan abból az irányból, 
ahol mi a szálerdőbe léptünk, az erdő szélén egy csendesen surranó, román ember je
lent meg. Nem lépett ki onnan, bent maradt a sötétben. A szálas növésű, marcona ki- 
nézésű ember hosszú golyós fegyvert tartott a hóna alatt, bakancsokat és nem bocsko- 
rokat viselt, nehéz bundával a hátán, a fején szemére húzott, kis peremű, fekete 
kalappal. Ilyenforma csúcsos kalapot viseltek a Retyezátra járó Szeben megyei juhá
szok, de divatos volt a Zsil-völgyi határhegységek lakói között is. (Ezt a kalapot nevez
ték ,,rigófészek”-nek.)
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Csak úgy, az erdőből, az állóhelyén maradva tette fel Ionnak az érdeklődő kérdést: 
milyen járatban van erre az erdőben?

Ion fekvéséből fel sem kelve, hányavetin csak annyit felelt: a Retyezátról való urak
kal érkezett ide. A bizalmatlanul körültekintgető puskásnak újabb kérdésére; hol van
nak azok az urak, azt felelte: elmentek az imént valamerre

A rövid válasszal látszólag beérő alak már nem volt kíváncsi az urak személyére, sem 
számára és szándékára. Egy darabig elgondolkozva várakozott, dörmögött valamit ma
gában, aztán nagy hirtelen fogta magát és köszönés nélkül visszahúzódott az erdőbe -  
arrafelé, ahonnan érkezett.

Todoroni benyomása az idegenről röviden az volt: sehogy sem tetszhetett neki a dolog, 
tudniillik a mi jelenlétünk. Ezért is távozott el olyan gyorsan és durcásan, felhagyva 
a további kérdésekkel.

Vajon hazai román, vagy regátbeli volt-e a rejtélyes látogató, azt Ion a homályban 
nem figyelhette meg. Tájszólásáról sem ismerte fel, a szóváltásuk annyira rövid volt. 
Minden bizonnyal helyismerő és erdőt járó ember kellett legyen. Mi azt tartottuk kü
lönösnek, hogy sikerült neki rátalálnia a tanyánkra. Vagy a tűzrakás füstje, szaga, pislá
koló fénye vezette oda, vagy talán a vadőr maszatolása, miközben ágakat tördelve a tü
zet élesztgette? Ami a csacsit illeti, okosságához mérten, mindvégig a helyén, csendben 
maradt.

Az éjszakai látogató személye természetesen közelebbről érdekelt volna minket, 
mint a közönyös Iont. Sorra vehettünk a különböző kombinációkat. Feltehettük róla, 
hogy éppúgy vadászhatott önállóan is, a maga szakállára. Lett légyen azonban legális 
vadászokhoz tartozó vadőr, vagy vadorzókkal cimboráló orvvadász, mindenképpen 
a szarvasvadászattal állt közvetlenül érdekeltségben. Öt is a vadon mágnese, a szarvas
bika felhangzott bőgése vonzotta a mi körzetünkbe. A feltevésekkel szemben cseppet 
sem lettünk okosabbak. Szívesebben láttuk volna, ha a tanyánkhoz visszatér. Miért is 
egy egész órai időt arra szántunk, hogy a fegyveres alak visszatértét bevárjuk. Jelentke
zéséből azonban nem lett semmi. Ez a helyzetet még gyanúsabbá tette. Közben bikánk 
sem adott hangot.

Ideje volt, hogy felvegyük a vadászat már annyiszor elszakított fonalát. Barátommal 
a bőgés feltételezett irányának -  a patak másik partján -  egyenesen nekivágtunk.

Oldalról lehúzódó, mérsékelten lejtő gerincre érkeztünk fel; jobbról magas szálas 
erdő, balról régi vágások mezsgyéjén haladtunk felfelé. A vágás szanaszét telve volt 
korhadó gömbfával, faágakkal, a gaz viszont nem volt túl magas rajta. A legelőre kijá
ró vad számára nagyon kívánatos helynek látszott. Számításunk szerint a választott vo
nalon közelebb kellett kerüljünk a bikához, azzal a kilátással, hogy előbb találkozha
tunk vele; vagy a reggeli beváltáskor, vagy egy esetleges szembenoldali megzavarás 
esetében.

3 és 4 óra között, miközben barátom valami egybedöntött fatörmelékből igyekezett 
kivergődni, közel, a szálasban bizonyos zörejt hallottunk. Erős izgalomba jöttünk, mert 
a lövéshez még túl sötét lett volna. Barátom meghúzódott egy tuskó mögött. Közel egy 
óra hosszat lesben álltunk, és én is egy lehajló szálfához támaszkodva, megszakítás nél
kül távcső alatt tartottuk a környéket. A reménykedésben nem volt hiány -  a bizakodás 
szokta igazában erősíteni a vadász testét, lelkét. Lassacskán érezni kezdtük a várva várt 
rózsapirú hajnal érkezését.

Taktikánk a következő volt. A barátom a műbőgéssel nem fog élni. Következetesek 
akartunk maradni annyiban, hogy az első jeladással ne előzzük meg a hallgatag bikát -
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előbb a bika adjon magáról hangot és irányítást, ha már elárulta a tartózkodásának 
pontját. De nem bőghettünk az átellenben leselkedő ellenfeleink miatt sem. így leg
jobbnak véltük, ha az elfoglalt, kedvező ponton kitartva bevárjuk a lővilágosságot. En
nek birtokában aztán biztató cserkészésre fog alkalmunk nyílni. A lövés elsőbbségi jo
ga, megegyezésünk szerint, barátomat illette. Én már felavatott szarvasvadász voltam, 
igaz, csak szarvastehénre, barátom meg még nem ejtett el szarvast. Nálam idősebb is 
volt, azontúl feltétlen figyelmet érdemelt szegénynek erősen „kibőgött” nyaka is.

Telt-telt az idő, de nem történt körülöttünk semmi, a tájat változatlanul merev 
csend uralta. Mi pedig -  a szarvasok vélt közelsége miatt -  mozdulni sem mertünk.

Alig kezdett keletről szürkülni (zsebórám 3A 5-t mutatott), átellenben, velünk egy- 
magasságban, a patak forrás tája felől éles, szembejövő lövés csattant el. Utána egy 
újabb, majd két gyorsabb lövés követte egymást.

A kutyanemjóját! -  tört ki belőlünk, talán ennél erősebben is megcifrázva a kifaka- 
dást. Mégis megelőztek! Mi, sajnos, elkéstünk. Lemaradtunk a színjáték csattanójáról.

Nagy gyorsan kibontakozott a nappali világosság, és körös-körül elénk tárult a kár
páti panoráma, északon a táj felett uralkodó Surján (2081 m) szabályos kúpjával. Éles 
vonalat kaptak a vágás tuskói, a hellyel-közzel sötétzölden gubbasztó fenyocskék, mé
lyen betekinthettünk a szálasba is. Vártunk-vártunk, de nem mozdult meg semmi, za
vartalan maradt a „bikánk” is. Számunkra csupán az az elégtétel maradt: hátha úgyis el
hibázták? Ezt kívántuk elsősorban a bikának és egyben ellenfeleinknek is. Végtére 
a halomnyi sok csalódás, a szépnek ígérkező epizódok elrontott sorrendje jogosan ho
zott ki sodrunkból minket, a Dianától egyelőre kegyvesztett vadászokat.

A lövések elhangzása után a szép helyen jó ideig elidőztünk, némileg meglepődve 
afelett, hogy a messzire betekinthető, fennsík jellegű, csendes vágásterületen ha nem is 
szarvas, legalább őz jelenhetett volna meg. Mindamellett, hogy a puskások alig lehet
tek 4-500 m-nél távolabbra, irányukból semmi hangokat nem hallottunk. A velük va
ló találkozásról pedig véglegesen lemondtunk. Semmi kedvünk sem volt hozzá.

Nagy későre érkeztünk le a tanyára. Ott az éjszakai látogató nem jelent meg. Ezek 
után, összeszedve holmijainkat, az idegenektől „megfertőzött” tájról eltávoztunk. 
Visszatértünk a Caprára, hogy onnan -  rövid időzés után odahagyva a vadont -  csak so
rozatos kalandjaink puszta emlékét hozzuk el.

Első, sikertelen közös vadászatunkkal természetesen a jövőre vonatkozó terveinket 
nem zártuk le. A vadon a maga rideg valóságában, a beletartozó epizódok izgalmai 
mellett -  előttünk az odaképzelt szarvas alakjával és szólamával -, mindkettőnket bűv
körében tartott. A csalódás legkevésbé oszlatta el ambíciónkat. Ami barátomat illeti, ő 
sem bőghette ki magát. A szarvasműbőgés tárgykörében csak a kandidátusi fokozatig 
jutott, kár lett volna ígéretes felkészültségét egyszeriben veszni hagyni. További terve
ink előkészítésére egész esztendő állt előttünk. Ahhoz tartottuk magunkat, amit az író 
mondott: „Cselekedj úgy, mint ha a kudarc lehetetlen volna.”

Jellemző volt a Senkiföldje vidékének vadásztársadalmi viszonyaira, hogy az ott tör
téntekről év közben sem barátom, sem én adatokhoz nem jutottunk, még elszólásból 
sem értesültünk semmiről sem. A vidéktől távol laktunk, és oda csak nagy ritkán kerül
tünk le. A hírhedt Stomate, aki, ha akarta, sokban segíthetett volna, továbbra is elzár
kózott. „Magas” igényei, nemkülönben szinte korlátlan uralkodása a határtalan körzet
ben, nem engedték, hogy velünk, bennünk, ha időszakosan is, versenytársakat állítson 
be a vadonba. Maderspach, ahogy szokta, a saját külön útjait járta, vele nem volt, nem
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is lehetett kapcsolatunk. Ami legjobban hiányzott, az a vadonban velünk együtt szere
pelt személyek ismerete lett volna. Ama tekintélyből kifolyólag, amit a szarvas Euró- 
pa-szerte már akkor is és minden időben élvezett, tetszés szerint gondolhattunk a va
dászok hosszú sorára; a román bojároktól a bocskoros puskásokig. Ellenben a feltevések 
mindegyike csak találgatás maradt. A személyek ismerete mellett bizonyára jóval tisz
tábbnak láthattuk volna az eljövendő szeptemberi helyzeteket.

Komoly helyzetekben I.

A következő évre, a szarvasaival visszatérő szeptemberre barátommal ismét felkészül
tünk. Az előző év tapasztalatai rávezettek arra, hogy az eddigi taktikánk kiegészítésre 
szorul. Az annyira vadszegény és határtalan kiterjedésű erdőségben, amilyen a Senkiföldje, 
nem volt elégséges és nem vezethetett célhoz, ha kizárólag a szarvastól magától kiin
duló bőgési szólamokat várjuk. A hétszámra hallgatag és az ismeretlen helyen tartóz
kodó szarvasbikával szemben felhívással is kell élnünk; arra való a hangutánzó tritonc
siga, vagy az ökörszarvból készített kürt. Misem könnyebb, a készülék már megvolt, 
a bőgögetés is megy rajta, vadaskertben akár koncerteket is lehetne rendezni vele. Vi
szont nekünk a legnehezebb körülmények között is tudnunk kellett azzal a mestersé
ges instrumentummal hatásosan élni. Az őserdők nemes vadja felett az ember csak mi
nőségileg kifogástalan, természethű fortéllyal juthat győzelemhez.

Barátom tehát tovább gyakorolt. Tanulásában az volt a legnagyobb nehézség, hogy 
ő a megfelelő szólamokat csak elméletben és elképzelések szerint gyakorolhatta. A fő
vadász a helyzetek számtalan változatát festette tanítványa elé, barátom azonban kint 
az erdőn azok egyikét sem ismerhette. így aztán feltevések alapján hangolt át hol hí
vásra, hol válaszra, nemegyszer dühösítő feleselgetésre. Mindez kint, a gyakorlatban 
ezerszer könnyebben ment volna.

Felteszem: különösnek lehet találni, hogy én a műbőgés elsajátításában nem követ
tem barátom példáját. Valahogyan úgy volt: későbbre hagytam azt, műbőgéssel egyál
talán nem is éltem. Egyelőre nem kívántam, hogy, úgy mondjam, kontárkodni olyan 
téren, ami egészen új volt előttem, és amit gyakorlatilag beigazolva még nem tapasz
taltam. Pedig nekem is érdekem volt, hogy a műbőgés gyakorlatát hivatásszerűleg is el
sajátítsam.

Egy alkalommal barátomat dévai lakásán kerestem fel. Felesége egyedül ült kint a 
verandán, amikor észrevett, szelíd arcáról komor hangulatot olvastam le. Az üdvözlés 
után -  látszólag engem okolva a történtekért -  mindjárt azzal állt elő, hogy férjének 
újabb viselkedése kezdi őt a legkomolyabban aggasztani. Férje szabad idejében mást 
sem csinál, mint órák hosszán a bőgést gyakorolja, s ezért félti, hogy még valami to
rokbajt fog kapni. Elhanyagolja a családját (ez szokásos asszonyi felhördülés!), és álmá
ban hol szarvasokról beszél, hol vitákat folytat holmi „recsegő” bőgésnek nehezen si
került árnyalatai felett.

Kérdésemre, hogy férje otthon van-e, lemondóan legyintve a padozatra mutatott. 
Lent van megint a pincében, ott a bőgési próbáit zárt ablakok mögött végzi. Azt is hoz
zátette: kérem, beszélje le őt erről a mániáról!

Lementem a pincébe. Barátom a szólamaival szinte „remekelt” Első szavam volt őt 
megnyugtatni, hogy amit vártunk, elérte. Felesleges lesz a további rendszeres gyakor
latozás, az utólagos simításokat hagyja az erdőre, szeptemberre, amikor a bika szóla
mait hallva ő is majd utánahangolhat.
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Barátom viszont örömteljes hírrel lepett meg. Sikerült a tanító fővadászt rávennie, 
hogy velünk tartson a Senkiföldjére, s ott legyen a vezetőnk. Beígérte, szívesen tart ve
lünk, csak az ideje engedje. Előbb egy főurat fog Zemplén erdeiben szolgálni, és amint 
vele meglövette a bikát, még idejében csatlakozni fog hozzánk.

Az előkészületek sok gondjában és izgalmában észre sem vettük, hogy elérkeztünk 
a nevezetes naphoz. Szeptember 24-én estefelé mind a hárman (ő a fővadásszal) felér
keztünk a Senkiföldjére, annak is a gerincére. Barátom már előzőleg egy közelebbi, ha
társzéli támaszpontról is gondoskodott. Első intézkedése az volt, hogy minden késlel- 
kedés nélkül á magyarországi területen álló, üres sztinában telepedjünk le. Félő volt, 
nehogy másvalaki azt előlünk lefoglalja.

Szerencsénk volt.
Alighogy elhelyezkedtünk a hézagos tető alatt, emberi hangok ütötték meg a fülün

ket. Nyomunkban egy kisebb társaság érkezett fel a határra, két málhásló egy román 
hajcsárral és gyalogosan két vadászruhás, fegyveres személy. Irányt vettek egyenesen a 
sztinánk felé. Mikor már a távolból észrevettek bennünket, megálltak, tanakodni kezd
tek, majd hamarosan, irányt változtatva, átmentek a Romániába vezető ösvényre. Töb
bé nem is láttuk őket. Vajon az est homályában haladó idegenek kik lehettek? Hacsak 
nem G.[yöngyöshalászi] T.[akách] G.[yula] és társa, F. gróf? Támaszpontjukat a végte
len térségben nem ismertük.

A fővadász azt ajánlotta, hogy előbb vacsorázzunk meg, 8 óra tájban aztán a határt 
képező gerincen gyalogosan induljunk el. Feladatunk lesz hallgatózni a csendes éjsza
kában.

Feledhetetlenek előttem azok az újszerűségüknél fogva izgalmas mozzanatok, ame
lyeknek már az első éjszakán és a következő napokon tanúja és átélője voltam. Hármas
ban felvonultunk egy kiemelkedő magaslatra. A tájon a félhold fakó világossága ömlött 
szét. A levegő az éj folyamán sem hűlt le erősebben. A szélcsendes idő lehetővé tette, 
hogy a szembenéző, szomszédos pagonyok völgyeiből akár a legkisebb morcogást is 
meghallhassuk.

Két óra a legnagyobb csendben telt el. A fővadász ekkor elővette kagylóját, és rö
vid, szaggatott szólamokat adott le. Az eredményt felfokozott kíváncsisággal vártuk. 
Alig negyedóra múlva a mélyből válasz érkezett. Hasonló, gyenge bőgéssel felelt vissza 
egy bika.

Örömünk kitörőben volt.
Újabb csend és feszült várakozás. Nógattuk a fővadászt, hogy tovább, csak 

„reicoljon” [izgasson] tovább. A hatalmas termetű, vörhenyes szakállú jáger tagadólag 
intett: az óvatos felizgatásra elég volt ennyi is. Ha túlzásba vinné, ronthatna a helyze
ten. Az ismétlések csak meggondoltan történhetnek, a szót a bikának óhajtja átadni, 
annak többet kell bőgnie, mint a hívó vadásznak. A bika hangjaiból, időközeiből és szí
neiből fog majd a további viselkedésünkre következtetést levonni.

Türelmedenül vártuk az ingerlő szólamok ismédődését. Rövid időre pazar feleselge- 
tés alakult ki, a bika erőteljes bőgésbe lendült. A fenséges zene elragadtatásig emelt fel 
minket. W.[assermann] is elégedetten állapította meg, hogy jó helyen vagyunk, a bika erő
sebb példány és a teheneivel áll. A hajnali cserkészet reményteljes kilátásokkal kecsegtet.

Elégedetten vonultunk vissza a tanyánkra. Az alvás sehogy sem ment. Óráról órára 
kimentünk a sztina elé. A bika jól bőgött. Sőt tőle délkeletre is -  igen messziről -  meg
hallottuk egy másik bikának kétszer-háromszor felhangzó rövid, elhaló bőgését.
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A terepet részleteiben egyikünk sem ismerte. A véderdő és az alsó övezet lomber- 
dei között elterülő homlokot vége-hosszat régi, vadfüves fenyővágás fedte. Néhády 
folton a tarvágás pusztaságából kisebb fenyőfiatalosok csokrai emelkedtek ki..

Hajnali 3 óra tájban elindultunk. Beosztásunk a következő volt: a fővadász lesz a ve
zető, mögötte barátomé az első lövés joga, én vagyok a kísérő kibic, de szintén fegyveres.

A bika ugyanazon a helyen bőgött, ahol az este. A fővadász megállapítása szerint a ri- 
gyető helyen tehénnel áll, onnan a mámoros basa elhívható nem lesz. Reá kell mennünk!

Vezetőnk egy-két megfelelő szólammal a bika felé jelzést adott: versenytársa felül
ről közeledik és feléje tart. Aztán csigáját zsebre vágta, botot tört és beléptünk a fatör
melékkel teli, gazos vágásba. Irány: kedvező széllel egyenesen le a vágás mélyének.

Ha valamikor élveztem vadászatot, úgy nagyobb boldogsággal egyet sem, mint ezt 
az újszerű, a végtelenségig izgató rácserkészést -  kereső szarvas módjára -  a szarvasbi
kára. Többet tanultam ezen az egy cserkészeten, mint amennyit addig hallottam és 
összeolvastam a szakkönyvekben és a leírásokban. Vadászember, akinek a vadászat eme 
legmagasabb művészetét módja és különös szerencséje volt átélni, ismeri jól azokat az 
érzelmeket, amik bennünk viharzottak. Idegeink citeráztak és nekifeszülve élték át az 
izgató két órát, ami után a golyólövés világosságánál találkoznunk kellett az ismeret
len, királyi fővaddal.

A fővadász úgy vezetett bennünket, hogy nehogy a sötétség leple alatt túl korán ke
rüljünk a szarvasok közelébe. Nagy gyakorlata lehetővé tette, hogy a rácserkészés sza
kaszait, egy-egy -  el nem kerülhető -  ágroppanás után a bokrozat verését, a kellő szü
neteket a lehalkított bőgések között -  mindent úgy, ahogyan azokat a láthatatlan bika 
viselkedése megkívánta.

Állandó távcsövezés közben közeledtünk ahhoz a fenyőfiataloshoz, amelynek fede
zete mögött a bikát sejtettük. Közöttünk forrást fakasztó völgyület terült szét, három 
ágra eloszló vízerezettel. Nagyszerű kilátás nyílt egy fatorlaszoktól mentes térségre, 
amelyen közel méternyi magas tuskók sorakoztak.

A fővadász intett, hogy nem megyünk tovább. A szétterpeszkedő völgyet körülfogó 
domborulaton megálltunk, és, nehogy magasabbak legyünk a közelünkben álló tuskók- 
nál, leültünk a földre.

Barátom középen, előttünk foglalt helyet, mi mögötte távcsöveztünk a fenyőcso
port környékére. Mind a két fél, a bika és a vadász, hallgatásba merült.

Megjött a hajnalhasadás, egyszerre kivirradt. A bika már kilépett a sűrű fenyőcso
port mögül, és a róka óvatosságával és nesztelenségével lépdelt a völgyben egyenesen 
felénk. Amikor felfedeztük a környezet színéhez vágó, hatalmas alakját, kétszáz lépés
nyire lehetett tőlünk. És jött a vízér mentén, meg sem állva, mámoros szemekkel, las
san bandukolva, fejét hol lehorgasztva, hol magasabbra tartva.

A kép elbűvölő volt! Szebb bárminő művészi festménynél és -szobornál! Le sem 
vettem róla a szememet. Annyit mégis megfigyeltem, hogy a fővadász, jobbról, közvet
lenül barátom mellett, botjával irányt mutatott le a völgybe, jelezni kívánva a helyet, 
ahol, mintegy 30 lépésnyire, a teljes nagyságában, tisztán látható bikára majd a lövés 
leadható lesz.

Erre barátom kisebb mozdulattal végleges lőállásba helyezkedett. Már magam előtt 
láttam boldogságtól sugárzó arcát, amint a halálos sebével hátrahanyatló bikához lép
ve, első szarvasához gratulációnkat fogadni fogja. Jómagam már régóta követtem fegy
verem célgömbjével a 12-es, szemre becsülve 7-8 kilós, magas, szabályos, sötétbarna 
agancsú bikát azzal az érzéssel, hogy bármelyik pillanatban le is teríthetném.
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És beérkezett.
Barátom éles lövése elcsattant. A lejtőn szembejövő, helyenként oldalt el-elforduló, 

büszke bika hatalmas ugrással megfordult, és azon a vonalon, amelyen érkezett, szél
vészként vágtatott vissza a fiataloshoz, az aztán a szemünk elől elnyelte őt -  örökre.

A tükrével elrohanó bikára több lövés leadható nem volt. Barátom lövése valószí
nűleg magas volt, és az is lehet, hogy a hirtelen forduló bika elé vágott.

Barátom elfakult arccal, dermedt némasággal tekintett le az üres völgybe -  és maga elé, 
ném is nézett a szemünk közé. Megsajnáltam a derék pajtást. Nem emlékeztem, hogy va
laha nagyvadat elhibázott volna. A szinte túlzott megfontoltság és a bámulatos higgadtság 
együttesen jellemezték. Az ilyen vadászt a hibázás rendszerint kétségbe szokta ejteni.

Egyről nem volt szabad megfeledkeznünk. Barátom ezúttal életében először nézett 
farkasszemet, azt is szokatlan közelségből, a vadak királyával, a bőgő szarvasbikával. 
A váratlanul bekövetkezett kudarcra kár lett volna magyarázatot keresni. Ezt az első 
nagy élményt egyszerűen nem bírták ki az idegei. Barátom a tanfolyamon tanultakból 
a teoretikus vizsgát kitűnően tette le, a szarvasvadászathoz azonban másik vizsgát szo
kás letenni, egy külön, de alapvető tárgyból is. Ezt úgy hívják: „az ideguralom feltét
elei” Ez a vizsgája aztán, bizony igen sajnálatra méltóan, balsikerrel végződött. Bi
zonyságot tett arról, mekkora zavarba hozhatja a bőgési hívásra -  a büszkeségét 
meghazudtoló óvatossággal -  szemtől szembe közeledő első (!) agancsár azt a vadászt 
is, aki példás hidegvérével egyéb vad, őz, zerge, vaddisznó előtt annyiszor abszolvált 
eredményes vizsgát az ideguralomból is. Nem barátom volt az első, akinél csődöt mon
dott az elmélet -  szemben a gyakorlattal.

Meggyőződve, hogy a szarvasbika teljes épségben hagyta el a találkozás szomorúvá 
vált színhelyét, visszatértünk a tanyára.

A történtek után nem maradt más hátra, mint megpróbálkozzunk a messziről ki
hallgatott, másik bika felkutatásával. Vele külön és igen komolyan kellett foglalkoz
nunk. Kedvünket a balsiker ellenére sem veszítettük el. A magunk részéről a legna
gyobb mértékben kielégítőnek találtuk az eddig tapasztaltakat is, hiszen egyszerre két 
bőgő bikára aligha mertünk számítani.

Bajba kerültünk azonban társunkkal, a fővadásszal. Szívesen maradt volna továbbra 
is velünk, de szolgálata távozásra kényszeríttette. Szívélyes, meleg búcsút vettünk tőle 
azzal az ígérettel, hogy szívesen fog velünk tartani -  majd jövőre. (Sajnos, arra már 
nem került sor.)

Távoztával már aznap magunkra maradtunk. Közben eszünkbe jutott Stomate is; 
a fickónak híre-hamva sem volt. Ki tudja, merre császkált-mászkált és leskelődött (va
lahol körülöttünk) a szarvasai után? A híváshoz állítólag nem használt sem ökörszarvat, 
sem kagylót, legfeljebb lámpaüveget, legtöbbször azt se. Mondták róla, hogy a tenye
réből adott hívással, illetve szólammal is sikerült belopnia a megbolondulásig elmélá
zó bikát. El is hittem róla. Nagyon értett a vadon vadászatához, hiszen gyakorolta azt 
minden időben, télen is, nyáron is. Stomate még a farkasoknál is több kárt tehetett 
a Senkiföldjén. Ezt ugyan nem foghattam rá, de beszéltek tetteiről azok a vadpecse
nyék, amiket a vállalatok konyháiban tilalmi időben is fel-feltálaltak.
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Komoly helyzetekben II.

Legjobbnak véltük azon melegében tanyánkat elhagyni, s utat venni tovább, kelet felé. 
Arrafelé számítottunk közelebb jutni az este megszólalt, második bikához. Több szti- 
nára aztán nem találtunk, a magas erdőben telepedtünk le.

Mindamellett, hogy emberekkel sehol nem találkoztunk, ezentúl is elővigyázatosak 
maradtunk. Vadőrünket távol az ösvényektől és a nyári legeltetés nyomaitól, elrejtett 
völgyek mélyére állítottuk, ott azután kisebb tűzrakáson teavizet melegíthetett szá
munkra. Ugyanott végeztük el a kristálytisztán csurgó hegyi patakok frissítő vízében 
a napi egyszeri, alapos mosakodást. Egészségünkre még nem volt panasz. Bírtuk a stra
pát, a hideget, az álmatlan éjszakázást és a gyenge étrendet is. Egészségesek voltunk, 
amilyen a hegyekben élő, amúgy is kevés ember szokott lenni. Mert ahogyan nem lát
ni lábon álló beteg vadat, beteg ember sem jár az őserdőben. Felszedhető, egyesek sze
rint felszedendő, reumára pedig, amíg nem érzi, nem gondol az erdész, a vadász.

Egyedül a kialvás kérdésében nem tudtunk barátommal közös nevezőre jutni. Az el
ső napokban még csak ment a dolog, később aztán megalkudtam barátom kiadósabb 
alvásával is; elpilledt, látszott rajta a kimerültség. Azzal hatottam reá: úgyis a kifáradás 
volt az oka (?) a bika elhibázásának is! Erre megegyeztünk egy azonnali, kiadós alvás
ban; vadőrünk majd vigyázni fog reánk is, meg a szarvasokra is. Mély alvásomból egy
szer csak lármás emberi hangok ébresztettek fel. Barátom a vadőrrel hangosan társal
góit, és szokásos rendelkezéseit kackiásan adta ki, ő maga a parázsrakás és a patak körül 
tett-vett, közben rövidebb sétákat is végzett.

-  Csakhogy végre felébredtél! -  szólt szemrehányólag hozzám.
Az álmosságtól majdhogynem visszaestem a kemény fekhelyemre. A kettős kabátok 

alól valahogyan sikerült zsebórámat előkeresnem, és ólomnehéz pillantásokkal keres
tem rajta a mutatót.

-  Hát ez skandalum! -  vágtam vissza. Az óramutató csak két órát haladt előre. Alud
tunk tehát 2, írd és mondd, kettő kemény órát. Illetve csak én aludtam annyit. Bará
tom ezalatt már megmosdózott, meg is borotválkozott, aztán rendezgette felszerelését 
és izgett-mozgott körülöttünk.

-  Hiszen te nem aludtál egy óránál sem többet! -  szóltam oda barátomhoz.
-  No és az nem elég? Hát kinek kell több?
-  Nekem! És a másik oldalra fordulva betakartam a törülközővel a fejemet és ké

szültem a további pihenésre.
Ez persze nem ment. Az álmosságot végleg kiverték a fejemből. Éhesnek nem is 

éreztem magam. Felkeltem és cihelődni kezdtem -  a bakancsok keserves befűzésétől 
a futólagos kosztolásig. így szoktatott hozzá barátom az ő bámulatos tréningjéhez. He
lyesnek nem volt helyes. Könnyen kérdésessé válhatott: ezek után sikerülni fog-e ba
rátomnak az izgalmakkal járó vadászathoz annyira szükséges „ideguralom” tantárgyból 
a vizsgát letennie?

Márpedig a kötelező vizsga másnap sorra is került.
Késő éjjel bőgesre lettünk figyelmesek. A gyenge hang ezúttal is messziről érkezett. 

Végre megszólalt az a bizonyos második szarvasbika! Úgy hangzott, mintha kék ga
lamb szaggatott, mély búgása kelt volna szárnyra a sötét fenyvesek mélyéből. A sötét
ség az azonnali indulástól egy ideig visszatartott. Eközben megismétlődött a vitatkozás 
a lövés sorrendjére nézve. Barátom mindenáron azt kívánta, hogy azontúl én éljek a lö
véssel. Én viszont megmaradtam a mellett, hogy előbb ő ejtse el az első szarvasát.
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A hajnali hibázás után tegye le a pótvizsgát! A végén abban egyeztünk meg, hogy az el
sőség az övé marad, és én csak az ő hibázása esetén használom a fegyveremet.

Iskolapéldája következett a megfontolt, óvatos cserkészésnek. Kora hajnaltól regge
li 7 óráig a barátom jeladásaival időnként fel-felszólított bika nem adott hangot. Le
hetséges, hogy -  végig a hegyhullámok hosszú során -  a kihívást nem is hallhatta. Attól 
kezdve i$ csak-közel félóránként adott rövid választ. Nekünk aranyat ért a leggyengébb 
szólama is; a bika belopásához célpontot jelentett.

Izgalmas előrehaladásunk közel 3-4 óra hosszat tartott. Képtelenek voltunk a távol
ságot az ismereden terepről érkező hangforrásig megbecsülni. Többféle kombináció ve
tődött fel: a bika még messzire van; hol távozóban lehet, hol felénk fordult; egyszer mint
ha közelednék, vagy ott forog már hajnal óta egy bizonyos helyen; talán kijött valami 
mélyedésből, aztán visszaváltott oda. Egy bizonyos volt: a tehenével foglalatoskodik.

Nem vehettük pontosan számba, de úgy tetszett, hogy több kilométer utat cser
késztünk be, többnyire fiatal lucosok érintésével. A rigyetőhely titka csak akkor tisztá
zódott, amikor egy kör alakú katlan oldalából hallottuk a bika utolsó, nyögéshez ha
sonló bőgését. A hegyoldalt a sűrűség eltakarta előlünk. Végre a bika közelébe értünk!

Meghatottan álltunk meg a katlan peremén. Szívünket ünnepélyes érzelmek telítet
ték. Döntő fontosságú percek előtt állünk! Nehogy elrontsunk mindent, amit szeren
csésen már elértünk, ezért a teendőkre nézve határoznunk kellett.

Előttünk a terep semmiképpen sem mutatkozott kedvezőnek. Vegyes korú, erő
sebb záródású erdőrészletre találtunk, és a szálas erdőbe nem nyílt megfelelő betekin
tés. Kerestük az ellátást a hangforrás irányába, ezért a kedvező szél mellett kibontakozva 
a sűrűből, egy, a katlan aljáig lehúzódó nyílásnál foglaltunk helyet. Ez a természetes, 
nyiladék jellegű, gyepes sáv, ahol megálltunk, alig volt 2-3 m-nél szélesebb, lejjebb 
aztán kiszélesedve, a völgy fenekén kisebb tisztás csatlakozott hozzá. Úgy véleked
tünk, hogy hívásunkra a bika majd a tisztás környékén fog megjelenni, oda barátom 
előre be is célozza magát. A leendő lövés leadására annál biztatóbb pont nem is mu
tatkozott.

Mint utólag kiderült, jobb lett volna álló helyzetben fentmaradunk a nyílásnál, vi
szont jobbnak véltük, ha alacsonyabban helyezkedünk el. Attól tartva, hogy a nyitott 
helyen feltűnőkké válunk, leültünk a földre. A déli verőfényben túl világos volt.

Barátom tőlem jobbról'úgy foglalt helyet, hogy a kiszélesedő sáv alsó részét és 
magát a tisztást tartsa szemmel, és -  legfeljebb 80 lépésig -  a lövést majd kényelme
sen leadhassa. A vonalat egész hosszában lövésre készen tartva, elérkezett a perc, 
hogy -  kellő várakozás után -  megszólaljunk. A vadászat sikere a fővadász példájára 
megadandó, elfojtott hangjelzésen fordult meg. Bizonyosra vettük, hogy a hallgatag 
bika nem fogja eltűrni a rigyetőhelyéhez betolakodott ellenbikát, és a rejtekéből ki 
fog mozdulni.

Barátom szólama sikerűken hangzott.
A bika azt a 2-300 lépést, ami, becslésünk szerint, tőlünk elválaszthatta, aránylag 

gyorsan tette meg. Váratlanul és a legcsekélyebb zajütés nélkül, mint valami szellem, 
kiállított alattunk a nyiladékra. Ott érkezett, ahol legkevésbé vártuk; a gyepes sávnak 
fent, a legszűkebb pontján. A lejtőnek ennyire meredek részén a róka szokott átiszkol- 
ni, nem pedig a nagyvad, az a pompás, 12-es szarvasbika, „aki” a nyiladékon alig 20 lé
pésnyire megáik. Egészen magasan azon a ponton jött, ahol a nyílás alig volt szélesebb, 
mint a keresztben álló kárpáti bika. Teste az egész nyiladékot kitöltötte. Szobormere- 
ven állt a helyén és szimatot keresett.
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A kép gyönyörű volt: a büszke tartású, teljes nagyságában látható királyi vad -  sza
bályos alakú, magas, barna agancsával, az ágak végei fehérlően kicsiszolva. Széles váll- 
lapjával kivételesen kedvező célpontot tartott felénk.

Fegyverem célgömbjét önkéntelen, gyors mozdulattal a váll-lapjára helyeztem. Ba
rátom, szorosan jobb oldalon mellettem, látta, hogy célzok és megérezte azt is, amint 
könyökömmel biztatóan megérintettem. Lőni készült, de a mozdulatlan szarvast nem 
vette észre. Látszólag lejjebb kereste, a tisztás körül. Elnézett a bika felett!

Itt áll alattunk! -  súgtam a fülébe, miközben fegyveremet rajta tartottam a hatalmas 
célponton. Biztos lövésre ideálisabb helyzetet vadász nem kívánhatott magának. Bará
tom a fegyverem tartásából is megfigyelhette a célzás egyenes irányát.

A bika még mindig a helyén állt. Barátom a fejét nyújtogatta, már nem is ült, fel
térdepelt, de a mozdulatlan szarvast csak nem vette észre. A déli napsütésben 
vörhenyesfakó színével a megvilágított környezethez hasonló, nagy test körvonalaira 
nem talált rá.

-  Lőj te! -  morgott magában.
A helyzet idegfeszítő volt.
A bika célgömböm elől hirtelen kimozdult, és a nyiladékról besiklott a sűrűbe. Ba

rátom szemei már elkésetten, mint egy elvonuló árnyékot kapták el a tovatűnő profilt.
Még nem volt minden elveszve!
A bika felénk tartott, és a környező, fiatal fenyőfácskáknál meg kellett jelennie. 

Talpra álltunk és vártunk. Bizonyos kerülőt is beszámítva, a 40-50 lépéshez nem kel
lett több néhány másodpercnél.

A fenyőcskék hajladozó lombozatából a szép terpesztésű, magas agancspár már el
sőnek kiemelkedett. Barátom célzásba fogott. Majd kibontakozott a bika feje, nyaka, 
szügye -  előttünk 5-6 lépésnyire!

A lövés elcsattant. A magasra felugró szarvas visszapenderült és egy pillanat alatt 
azon a helyen eltűnt. A nyiladékon nem jött át; ott vártam őt lövésre készen. Eltűnt 
zaj- és nyomtalanul -  örökre.

Barátom félrelendítette fegyverét -  volt lelkiereje hozzá, hogy gyengéden tegye le 
a földre -  és azon melegében kijelentette, hogy bőgő szarvasra többé nem fog lőni! 
Elég volt kettőt elhibáznia! I

A szegény ember fájdalmas megadással szinte összegörnyedt, lesiklott fegyvere mel
lé a földre, mint aki halálra fáradt, aztán a homlokát törölgette.

-  Hát ez igazán pech, Drusza! Igyekeztem őt lehetőleg vigasztalni. -  Lesz majd job
ban is!

De a szavak bizony barátomon nem sokat fogtak. Levert volt, mint talán soha más
kor. Érthető, hogy az eset engem is erősen felzaklatott. Sajnáltam az első után bekö
vetkezett második hibázást. Sajnáltam barátomon felül a Senkiföldje bikáját is. Mégis 
talán könnyelműség volt ezt a bikát eleresztenem. Kár volt a példás hidegvérért! Bará
tomnak részben igaza volt: túl sok áldozatot hoztam én is a vadászbajtársiasságért.

A kínos eset után többé nem vitatkoztunk a lövés sorrendjének jogosságán. A kö
vetkező lövés már kizárólag engem illetett.
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Az álomkép vissza-visszatér

i\mit az „ideguralom” vizsgájának sikertelensége mellett is biztatónak találhattunk: 
a műbőgés szigorlatának barátom derekasan megfelelt. Egymástól el nem szakadhat
tunk, különutakon sem óhajtottunk járni. Mindkettőnktől így kívánta ezt az áldozatos 
barátság. Az időnkből futotta. Az emlékezetes tájról elhurcolkodtunk, és a Senkiföldje 
határának mentén beljebb vonultunk. Valami újat kerestünk. A végtelen erdők egyfor
maságából kiemelkedő, valamely magasabb pontról szétterülő kilátásra volt szüksé
günk.

Már annak előtte egy-egy különálló, integető, kúp alakú hegy csábított fel bennün
ket a csúcsára. Úgy gondoltuk, hogy onnan messzire nyaló kilátásban lesz részünk a hegy
vidék minden irányban szétterülő körképére. Tájékozódásra támpontunk lesz, egyben 
kihallgató pont a még mindig ismeretlen táj csendes világában. Magunk között elne
veztük Péter-hegynek -  volt hozzá hasonló hegykúp a Retyezáton is.

APéter-hegy közelében a szokásos módon tanyát vertünk. Ez abból állt, hogy a havasal
ja szélén -  a fenyves erdő tűlevelekkel takart mohaszőnyegén -  leheveredve szarvasbő- 
gésre vártunk. így ment ez már két nap óta. Segítségünkre volt a vadőrünk is; miközben 
cserkészgettünk, ő a holmink mellett maradt. Fedelet a csillagos ég vont felettünk, és 
tűzrakásra sem volt szükség. Annál inkább a valamirevaló alvás jöhetett volna szóba, ar
ról azonban barátom hallani sem akart. Ebben a tekintetben csoda egy ember volt. 
Egyenesen irtózott az alvástól. Nem győzte a perlekedést azért a napi 2-3 óráért sem, 
amit tőle előzetesen kiharcoltam. Pedig megtehettük volna, mivel hármasban voltunk, 
s felváltva hallgatózva bőgés nem érkezhetett úgy, hogy el ne kaptuk volna.

Éjfél után aztán nekivágtunk egyenesen a Péter-hegynek. Kilépve a fenyvesekből, 
nagy üggyel-bajjal keresztülhatoltunk a hegysüveget koszorúzó törpefenyőövön, hogy 
kikerüljünk a süveg csupasz csúcsára.

Még nem kelt fel a nap, amikor a csúcsra felérkeztünk. Kelet felől azonban már hal
ványan kiütő pirosság festette át az őszi éjszaka sötétszürke boltozatát. Ki-ki gyorsan 
magára vette a hátizsákjához begöngyölített köpönyegét, és, megbarátkozva a csípős 
széllel, a hegycsúcson letelepedtünk. Szarvasbőgést, amiért több napi mászkálás árán 
feljöttünk, nem hallottunk. Elragadóbb képet azonban, mint amit a nap előtűnését 
megelőző 10 percben élvezhettünk, keveset láttam életemben.

Erdélyország délnyugati szelvényének legkevesebb 5-6 megyéjéből összeálló relief 
terült el előttünk, a hajnal homályában csupa erdőnek egybefolyó tömegével, és megint 
erdőnek, hegynek 100 km-es távlatilag kiterjedő rajzolatával. Repülőgépen ugyan még 
nem utaztam, de ott fenn, a csúcson egy pont felett sátorozó sasnak képzeltem magam, 
aki a magasból az emberi szem látóhatáráig távcső segítségével tekint szét. Déli és nyu
gati irányban az egyforma magasságú hegyhátak felett nem nyílt túl messzire kitekin
tés. Kelet felé azonban a Fogarasi-havasok sziklagerince emelte ki tornyosodó falát a 
mélységet betöltő ködből oly magasra, hogy behavazott ormainak éle belefolyt a né
hány lebegő felhő mozdulatlan fehérségébe. Azon túl, kissé oldalt, mintha a brassói 
Bucsecs vázlatát is kivettük volna. Ezzel a Déli-Kárpátok tőlünk kiinduló, óriási taraja 
külön-külön el nem határolhatóan, együvé tartozó tömegben keretezte be a szétterü
lő, hullámos medencét.

Barátom, erdélyi szülőhazájának jó ismerője, a kitartó távcsövezés alatt az egyes táj- 
részekről tartott magyarázatot. A látkép végső határán felfedezni vélte a Tordai-
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hasadék tájékát, nemkülönben az északi hátteret lezáró Gyalu-hegységnek a homályos
ságból kisötétlő tömbjét is. Ami aztán ebbe a keretbe esett, laposabb íveléssel kapcso
lódott egymásba a mélység elegyenesedő térségén, és csak helyenként dugta ki fejét a völ
gyeket eltöltő, sűrű ködből egy-egy kiágaskodó hegycsoport.

Barátom sürgetett, hogy a szemlélődéssel siessünk, mivel az égbolton felhaladó nap 
erősbödő fényénél hamar el fogjuk veszíteni a távolabbi, éles vonalakat. így is történt. 
A szembesütő nap tüzénél a kontúrok egymás után elmosódtak, és az 5-6 megye re
liefjének rajzolata lassan alig a harmadára zsugorodott.

Az elbűvölő, ritka szép panoráma legelőbb a selmeci Szitnyát juttatta eszembe. On
nan is a napfelkeltét vártuk, hogy első perceiben a Szitnya csúcsáról (1011 m) megte
kintsük a Duna csíkját. Nekem soha nem sikerült látnom, de a Péter-hégyi kilátás bő
ségesen kárpótolt érte. Különb volt a norvégiai sarkkörnek az éjféli naptól haloványan 
befestett képeinél is, mert azoknál meg hiányoztak a sötéten ecsetelt erdők.

A remek kilátástól nehezen váltunk meg. Órák hosszán pihentük ki a hegycsúcson 
az előző, kalandos éjszakák fáradalmait. Dél felé kerültünk le a hegyről, hogy szarvas 
után nézzünk.

Bőgést nem hallottunk. Annak hiányában céljavesztetten bolyongtunk az erdőn. 
A vadon szinte tüntetőleg mutatkozott be rideg kihaltságával, abból a bizonyos ván- 
dorbőgés hangfoszlányaiból sem élveztünk semmit. Mi pedig terveinket éppen a ván- 
dorbőgésre alapítottuk. Kifejező vándorbőgés voltaképpen a Senkiföldje-féle területe
ken alakulhatott ki. Olyan területen, ahol több tízezer holdnyi erdőségben egynéhány 
szarvastehén egymástól távol élt, és ahol ugyanannyi volt, ha valamivel nem több, a szarvas
bika is. Az erősebb bikák aztán arra kényszerültek, hogy hosszúra kiterjedő utakon ke
ressék fel a rigyetésre váró teheneket. Az útrakelő vagy elvert bika figyelmét legelőbb 
a valahol felhangzó bőgés szokta felkelteni, és az készteti arra, hogy a kihívást bőgésé- 
vel elfogadja.

Mi úgy voltunk ott a vadonban, ahogyan a kincskereső kalandorok járták be az ara
nyáról hírbe hozott, ismeretlen tájakat. A bőgés felhangzása nélkül viszont nem talál
kozhattunk a vadon élő kincseivel, a keresett szarvasokkal.

Kora hajnalban, a cserkészet idejére a barátommal elváltunk egymástól. A bizton
ság érzete, hogy addig emberrel nem találkoztunk, felbátorított bennünket. így elsza
kadva egymástól, egy időben és több irányban külön-külön tartottunk megfigyelést. Rá 
akartunk találni a szarvasok mélységes hallgatásának a nyitjára. A némán maradó vad 
szemre kapása önmagában is élményt jelentett volna.

Barátom egyenesen a Péter-hegy alját betöltő alsó erdőkbe tért be. Onnan tisztások 
is látszottak. Azoknak hajnalonként zúzmarás gyeptakaróján vadnyomok után fog ku
tatni. (Figyelmünk valamennyire ráterelődött a medvére is.)

Engem a mágnes különös ereje magához a Péter-hegyhez vonzott. A feltörő hegy
nek egyenesen nekivágtam. Valahogy úgy képzeltem el, ahogyan a Retyezát öreg zer- 
gebakjainál figyeltem meg. A tapasztalt, öreg hím vad elvonultan, magányban kíván él
ni, oda vonul el a nászidőre is. Kerüli a zajosságot, és nem kívánja magát zavartatni 
fajának ifjú, heves tagjaitól. így az öreg szavasbika a nyugtalanul hangoskodó társaival 
nem szokott versenyt bőgni még a legnépesebb területen sem. Ilyen neki való nászidé- 
nyi helynek képzeltem el a Péter-hegy legmagasabb övében, közel 2000 m magasság
ban, a senki által meg nem zavart, sűrű törpefenyvest.

A dzsungel jellegű formációk többnyire gazdagok forrásokban, vízerekben, gyeppá
zsitjuk üde és táperős, legelő jószág nem járja, ösvényeik nincsenek, bennük állandó
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csend honol. A kárpáti szarvas óriássá nőhet az ilyen tiszta levegőjű, alpesi vadsűrűk 
rejtekében, agancsát a napfény érleli erősre.

Hamarosan kitárult előttem a Péter-hegy törpefenyővel befutott, meredek, délke
letre néző oldala, ahová a viharos szelek is ritkábban sivítanak be. Mást sem tettem, 
mint egy-egy álló helyből távcső alá vettem a helyenként nyílásokkal vonalazott, sűrű 
cserjést. Vadat kerestem a tisztásokon, valamint a lefutó vízerek mentén. Idejében ér
keztem oda, a hajnali világosodás első perceiben.

Felettem a magasban valami megmozdult
A távolság lehetett közel 400 méter. Erőlködésembe került, hogy szemem az éjsza

ka sötétségével -  a messzelátó segítségével -  megbirkózzék. A fakadozó hajnalnak még 
nem sikerült egészen legyőznie a szívósságából kifáradó éjszakát.

Újból megmozdult valami
Ott fent mozdult meg, a vízesés mentén. Jóval nagyobb, meg jóval sötétebb is a me

dert betöltő kőtömböknél. És elmozdulva a patak partjától, lassan-lassan tartott a sűrű 
cserjés felé. Alakja mind magasabb, mind kirajzoltabb lett.

Ráismertem.
Hatalmas testű szarvasbika volt! Most, évtizedek elmúltával is élethűen látom: las

san lépeget a tisztáson, figyelem, szemmel tartom, követem minden mozdulatát. És bá
mulom ahogyan meg-megáll, a fejét büszkén felveti, vastag, sötét agancsait gondolko
zás nélkül is le tudnám rajzolni: egyformán vastagok, végig fel a koronáig, nagyon 
tömörek. Megdöbbent az agancs képe -  kifejezője az őserőnek. A magasra emelt koro
na, amennyire kivettem, 14-esre, vagy 16-osra mutatott. Kárpáti, nagy bika volt, tró
feája hasonló a megtalált, hullott kapitális agancsszárhoz, amit megőriztem.

Aztán elmozdult a helyéről, a sötét tömeg behúzódott a cserjésbe, elnyelte a sűrű
ség, és így a vízesés melléke üres maradt.

A ritka kép finom sziluettje, amilyennek eredetiben láttam, nem fog soha elmosód
ni késői álomképemben sem. Mint szarvasmodell, egyike a legizgatóbbaknak!

A következő napokat a Péter-hegyi bikának szántuk, tőle nem tudtunk volna egy
hamar elszakadni. Kitartásunk azonban hiábavaló volt, a hajnali kép nem ismétlődött 
meg. A sűrű cserjés magába rejtette a királyi vadat, és nem engedte, hogy akár egyszer 
is a kíváncsi emberek szeme elé kiálljon. Féltve megőrizte, megtartotta magának, talán 
örökre magába zárta.

Ki is boldogulhatott volna az ilyen havasi nagy bikával? Bőgni nem bőg, a vízre éj
jel jár, vetélytársa nem akad, rejtekéből ki nem csalható. A szeptemberi nászidő néhány 
napját átéli egyetlen, csendes tehenével. Vagy ki tudja, talán lemond arról is, hogy meg 
nem közelíthető tanyáján azzal se legyen gondja a zavartalan magányban és a békés 
nyugalomban.

Az ilyen öreg, nagy bika vadászata nem megy másként; rá kell menni. Wassermann 
fővadász mondotta el, hogy egy alkalommal alig ölnyi közelségig vezette rá a vadászt 
a sűrűségben mozdulatlanul álló vadra. Kozár Emil szintén élt hasonló bravúrokkal, 
a bizonyítványai igazolták. (Magyar erdész, akinek az ökörszarvból készített bőgőkürt
jei tették nevét itthon és külföldön ismertté.) Számos közép-európai főúrral cserké
szett a Kárpátokban, a Kaukázusban orosz nagyherceget is rávezetett a szarvasbikára. 
Am sikerülne-e nekik is hasonló bravúr a Péter-hegyi ágfolyondáros, cserjés sűrűjé
ben? Előbb ismerni kellene a titkos kis nyílásokat, amiken az ember és a vad a földön 
kúszó faágak tömegében áthaladhat. De akkor is túlon-túl nagy a kockázat; elsőnek
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még csak sikerülhet, de megismételgetni azt sem lehet. Legjobb az ősvadat sorsára 
hagyni, a vadász pedig keresse tovább lelkesen az előtte lebegő szerencséjét.

A vissza-visszatérő álomképben ráfeledkezem a nagy bika agancsaira is. Azokra 
a vastag, sötétbarna agancsokra! Mint vihartörte faágak, ott heverhetnek lehullva vala
hol a cserjés mélyén, elfeledve a földszínén elnyúló örökzöld gallyaktól; alul mohasző
nyeg, felül tűtakaró. Meg sem kíséreltük, hogy az elrejtőzött bikára rálopakodjunk. 
Az úgysem ment volna. Esténként és hajnalban a vízér közelében vártunk rá. Kilestük 
a déli órákat is: hátha megmozdul, de a nap legmelegebb szakában sem kereste fel a kö
zeli vízeret.

Közben egy merész ábránd képződött bennünk. Felépítendő magasállványra gon
doltunk. Arról talán szemre lesz kapható a magas cserjében felemelkedő és útjára elin
duló bika - majd a jövőben! Foglalkoztunk a gondolattal, hogy a következő évre már 
előre feltárjuk a cserjést is; a járhatatlan sűrűségbe titkos ösvények vágatunk, vagy mi 
magunk vágunk. A kinyitást szívesen fogadja a vad is, és a cserkészösvény módot fog 
adni a nyomozásra. Bármennyire fantasztikus is volt az ábránd, valóban komolyan 
kezdtük venni.

Az annyira kiszínezett tervekből azonban nem lett semmi.A Senkiföldje nem volt a 
miénk! A mi számunkra el is veszett örökre. Nem adatott meg, hogy az odaképzelt si
kerben részünk legyen. Még terveinket szőttük, amikor kiütött a háború, és minden jó 
szándékunkat elseperte. A magasülés, az ösvény, a sózó nem épültek fel. A csacsi vég
leg otthon maradt, sebesülés érte, el is öregedett. Todoroni vadőr nyilván cipelt azon
túl is retyezáti zergéket a hátán, de nem emelgetett nagy szarvasagancsot a Senkiföldjén. 
Barátom nem tett többé lövést szarvasbikára, réges-régen abbahagyta a műbőgést is. 
Mi sem zavartuk meg a vadon ismeretlen csavargóit, és azok sem állták el utunkat az 
éjszakában. A lotrui lázadó parasztvezérről és a dacos Stomatéról sem kaptunk hírt. 
A határszéli, csorbafogas beszögellést letörölték a térképről. És azóta sem gyönyörköd
hettem a hajnali napfelkelte fényénél a Kárpátok csipkézett láncolatának pazar pano
rámájában

És elmondhatom még azt is, mily jó érzést jelent, ha valaki gyönyörködni tud a ter
mészet egy-egy remek alkotásának visszatérő képében -  hacsak eszményileg, emléke
imben is. Ez nemcsak a vadász szívét szenvedélyesen boldogító érzés, hanem a termé
szet rajongójának is drága kincse.

A KÉPZELETBELI „HONORÁRIUM"... EGY DRÁGA SZARVAS 
VIHAROS TÖRTÉNETE
Címe szerint ezen történet „egy” szarvasról szól, méghozzá ez az „egy” is képzeletbe
li szarvas! Élőbbről nem ismertem, se nem láttam, még csak nem is hallottam róla. Mit 
jelentsen tehát külön kiemelten az, hogy „drága szarvas”? A drága azt is jelenti: egy, 
a szarvas vadászatáért rajongó, gazdag személy (nem én!) a század elején mesébe illő 
pénzösszeggel váltotta meg egy bizonyos magántulajdonú erdőségnek a vadászati jo
gát, ahová -  költött illúzióval elérendő kincsként -  már előre beállította a szarvast. 
A névtelen szarvasból így lett önálló téma, miért is neve nagy kezdőbetűvel lesz íran
dó: „Honoráriumszarvas” Ez lenne az én tiszteletdíjam, én pedig a keresésével meg
bízott szakvadász, aki a nyomait éveken át annyi kitartással kerestem. A címzés azt ál
lítja, hogy a szarvas története „viharos” volt.
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Valóban úgy is volt! Már-már úgy látszott, hogy az álomkép csupán fantázia marad, 
és soha nem lesz testet öltő valóság. A türelmes olvasó a végén fog majd rájönni, hogy 
a viharból elinduló történet utolsó mozzanata -  egy fordulattal -  rendkívüli élmények
hez vezetett el: „ahol megelőztem az orvvadászokat”

Szakértőség -  honorárium

Megbízatásom a retyezáti Berhina vadászházban 1911 őszén született meg. Egy na
pon a 8000 kh kiterjedésű határhavasok láncolatának zergevadászati jogát évek óta 
bérlő csehországi gróf K.[inszky Zdénó] azzal a kívánsággal állt elő, hogy vállaljak 
szakértői szerepet az ő, már évek óta folyó, de megrekedt, úgynevezett „marospetre- 
*si” perében.

Akkor már négyéves hivatalos összeköttetés állt fenn közöttünk. O már korábban 
megengedte nekem a területén -  az akkori országhatár mentén -  a zergére történő va
dászatot. Ennek a kivételszámba menő, kedvező helyzetnek a magyarázata a magasabb 
korba lépett gróf magatartásában rejlett. Mint az általa elejtett számos, kapitális zerge- 
trófeával magát kielégítettnek érző nagyvadvadász, rám bízta, hogy -  vadászfelügyelői 
tisztségem viszonzásául -  „bárminő kiváló zergebak” elejtésének élvezetében lehessen 
részem. A gavallériára valló, ilyen magatartásról el lehetett mondani, hogy pénzzel fi
zető vadászbérlő részéről ez nemcsak nem volt szokásos, hanem kivételes ritkaság- 
számba is ment.

A szakértői megbízatással elinduló történet sem tartozott a közönségesebbek közé.
A magyar felesége révén hazánkban is nagybirtokos csehországi gróf a mintegy 

9000 kh „petresi” uradalom birtokába örökség útján jutott. A grófnak, aki Csehország
ban nagy hitbizományi birtokok haszonélvezője volt, az örökséget nem állt szándéká
ban megtartani. Első dolga volt, hogy teljes egészében, örök áron egy lengyel pénzcso
portnak eladja. A birtoktól megváló grófnak csak egy kikötése volt: az eladott 
ingatlanon a szarvasvadászatot 10 évre fenntartotta a maga számára. Ezért a jogért 
a vételárból nem kevesebb, mint 200 000 K összeget engedett el. Hamarosan kiderült 
azonban az a súlyos tévedés, amire ő az elhamarkodott terveit alapozta. Szarvas ugyan
is az ottani erdőkben nem tenyészett és ott nem volt állandó vad. Mint vendégvad is 
csak elvétve, nagy ritkán jelentkezett nyugatról, a távolabbra eső fővadas uradalmak 
(Soborsin, Gurahonc) irányából. Maga a gróf a területet élőbbről nem ismerte, be sem 
járta. Elképzelése szerint azonban a terület nyugalmával, egy-két vadőr beállításával, 
sózókkal elérhető lesz, hogy a szarvas vadászatában még akár a bőgési idényben is le
het része. A vadászatra vonatkozó megállapodást ő maga fogalmazta meg -  állítólag 
egy éjszakai órában -, és csak annyit kötött ki, hogy ott szeptember hónapban a legna
gyobb csendnek és nyugalomnak kell lennie.

A gróf már az első szeptemberben -  a szokásos, nagy nekikészülődéssel -  felvonult 
az erdőségbe. A területen csupán egy fából épített, kis leskunyhó állt, abban helyez
kedett el, és egy alkalmilag felfogadott helybeli vadőr vezetésével cserkészni indult. 
Már az első útján sertésekbe ütközött, nem vaddisznók, hanem a makkos erdőkbe 
kondaszámra kihajtott, falusi sertések közé került. Amerre járt, csahos kutyák fogad
ták, az irtások kukoricáit őrző gazdák éjjel-nappal vásári zajt vertek vége-hosszat a te
rületen. Az úgynevezett „szarvasbőgésről” sem a kint lakó gazdáknak, sem a vadőrnek 
még csak fogalmuk sem volt. A helybeli parasztság azt sem tudta -  erről később ma
gam is meggyőződtem -, hogy létezik-e egyáltalán „bőgő” szarvas, és ha lenne, miért
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is bőgne. Marhabőgést viszont a gróf is annál többet hallhatott. A dél-erdélyi paraszt
ságnak ősi szokása volt a jószágát, nem csordában, hanem külön-külön, családonként 
legeltetni az erdőn-mezőn. A gróf mindezeket látva és hallva, még aznap sebtében 
összecsomagolt, odahagyta az erdőt, Petrest, és nagy bosszúsan elutazott. Azontúl 
nemhogy az erdőbe nem lépett be, de a kastély emeletén berendezett lakosztályba 
sem tette be a lábát. Végzett a petresi „vadászattal”, egyben pedig a szerződést meg
szegő lengyelek ellen megindította a kártérítési pert; visszakövetelte a kapitális, 200 000 
koronányi összeget.

Az akkoriban mintegy 40 ezer dollárt érő summának csupán az évi kamatjából biz
tosíthatta volna a gróf nem is egy kapitális trófeájú szarvasbika lelövését a Duna-me- 
dence legjobb fővadas területein, 10 év alatt pedig tízszer annyiét. A perköltségek és az 
időközi kiadások ugyancsak tekintélyes összegre rúgtak. Nem mondok sokat, ha a „drá
ga” értéket közel negyed millió koronának veszem. A  per a máriaradnai járásbíróságon 
indult meg, de éveken át nem haladt előre. A perben eljáró fővárosi ügyvédek legke
vésbé ismerték ki magukat, a perrel nem is sokat bajlódtak, a bíróságok pedig halogat
ták a döntést. A  per megrekedésének fő oka maga az alapjában elhibázott elképzelés, 
ráadásul a legkevésbé szerencsésen megszövegezett, felületes szerződés volt. A len
gyelek és alkalmazottaik mindezt ki is használták, és legkisebb gondjuk is nagyobb volt, 
semhogy a szarvasokkal törődjenek. A perben mindaddig nem szerepelt szakértő, meg
bízni a tanúkban sem lehetett, s az ügyvédek azt ajánlották a grófnak: nevezzen meg 
szakértőt, mert a dolog másként nem fog menni.

A megtisztelő megbízás elől nem térhettem ki. Azt sem tudtam pedig Petresről, 
hogy ott szarvasok „nem léteznek”, legfeljebb ábrándozni mertem az „eszmei Szar
vasról”. A szakértői honorárium tárgyában az ajánlatot magam tettem: a tiszteletdí
jam majd egy, a valamikori bőgés idényében elejtendő szarvasbika legyen! Ezt úgy 
kellett érteni, hogy magát a gróf személyét képviselve, helyetteseként a vadászatot 
a szarvasra ténylegesen gyakoroljam is, legfőképpen pedig a kritikus szarvasbőgési 
időben. Előnyösnek látszott, hogy a vadászatban érdekelt legyek, mert csak ilyen 
úton fejthettem ki -  konkrét tapasztalati adatok alapján -  szakvéleményemet a per
hez. Szükség volt erre azért is: lássák az alperesek, hogy a felperes grófot a kérdés 
mindvégig érdekli, van állandó helyettese, akivel a vadászatot ténylegesen is gyako
rolja. Ha nem is bízhattam (a szerződés hibái mellett) értékes eredményben, törek
vésem nem mutatkozhatott hiábavalónak. Azért nem, mert a területen vagy sikerül 
bizonyos rendet teremtenem, vagy, a lengyeleket jobb belátásra bírva, esetleg meg
egyezés lesz elérhető -  a felperes előnyére. Tulajdonképpen a veszett fejsze nyelé
nek a megmentéséről volt szó. A szarvas volt a veszett fejsze, a nyele a pénzt jelen
tette volna -  visszakapni valamit a tengernyi pénzből. A szereplés részemre kockázat 
volt, a gróf részére pedig szerencsejáték. A „honorárium” viszont külön pénzbe nem 
került volna.

Létező valóság -  költött illúzió

Ezek után a terület felügyeleti szempontból hozzám tartozott. De nagy úr lettem egy
szerre! -  gondolhatni az előzmények után. Vadászhattam őzbakra, vaddisznóra, az ap
róvad viszont nem volt számottevő, azt vadászhatták a lengyelek emberei is. Rendelkez
tem a kastély emeletén lezárt, erkélyes lakosztállyal; pazar bútorok, fürdő, 
villanyvilágítás, parkra nyíló kilátás, amelyek számomra kivételes kényelmet nyújthattak
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volna. A szobák egyikében fekete ébenfa zongora állt, konyha a földszinten, a vadőr 
a szolgálatomra, a vasútállomás viszonylag közel. A szomszéd községben udvarias föl
desúr, a gróf barátja, tőle fogat a kiszálláshoz. Ezek után, ha lett is volna kedvem mind
ezt élvezni, vajon mi is hiányozhatott még a vadászparadicsomból, amit tőlem irigyel
ni lehetett volna?

Egyedül a szarvas!
Már az első kiszálláskor magam is meggyőződhettem a vadászterületen fennálló 

képtelen helyzetről. Szeptember legjobb napjaiban éjjeleket töltöttem kint, az erdőség 
különböző pontjain, és a csendesebb részeket nappal is végigcserkésztem. Ha vad
nyomokra egyáltalában valahol, legelőbb a sózóknál találhattam volna, azokat azonban 
vagy üresen, vagy (házi)sertésektől feldúlva találtam. Az elszórtan épített tanyalakások, 
az összeácsolt pajtától a cserepes házig, erdei falucskák kialakuló képére mutattak. 
Amerre csak jártunk, változatos hangok és színek élénkítették és tarkították az őszi er
dő képét; bitangoló marhák, csaholó kutyák, azontúl vadriasztó csőszök, tüzelő pászto
rok éjjelente is gondoskodtak arról, hogy a csendet végképp száműzzék. Ahogyan el
mondták, ez azelőtt is így volt. A vadászattal -  a többnyire női birtokosok részéről -  
emberemlékezet óta nem törődött senki. Vadorzók viszont minden időben előfordul
tak. Az utóbbi években pedig az új birtokosok külföldi emberei gyakorolták -  rendszer
telenül -  a vadászatot. Feltűnő volt az is, hogy a kastélyban egyetlen vadtrófeát sem lát
tam. Egyetlen egyszer sem sikerült találkoznom a lengyelek alkalmazottainak 
valamelyikével. Feltehetően kitértek előlem -  a kérdőre vonás, vagy az ellenőrzés elke
rülése miatt.

Ilyen zűrzavaros körülmények között feladatom elvégzésével lehangoltság nélkül 
aligha foglalkozhattam volna. Ámde Fortuna istennőnek a szarvas álomképe körül tán
coló tündérei rajongásomat ébren tartották! Vezettek, biztattak, csalogattak továbbra 
is a szerencse csillaga felé. Bár a perhez bizonyító adatok tömegét gyűjtöttem össze, de 
azok sikerében, a per hanyag kezelése miatt, nem bízhattam. Ennek ellenére sem hűlt 
le bennem a reménynek, a vadászemberben makacsul kitartó reménynek egyetlen 
cseppje sem. Csak jön egyszer olyan fordulat, amely a sötét éjszakában hirtelen fog lán
got gyújtani!

A területet négy éven át kerestem fel. Ahányszor érdemesnek tartottam, időt szakí
tottam az erdőség bejárására is. Főleg a szarvasüzekedés legjobb napjaiban jártam ott. 
A retyezáti uradalmi vadászt [Falkelt] is többször vittem magammal, majd küldtem vissza 
ellenőrzésre Petresre.

Osszegzem, amit a szarvasról évek alatt megfigyeltem. Láttam mindössze: az 
egyik nyáron két ijedősen viselkedő ünőt; más alkalommal egy nyársas bikát; egyik 
szeptember elején, közel a határhoz, egy megriasztott 10-es bikát19; legutóbb pedig 
egy őszi hajnalban, az idény zárultával, sózónái egy 8-as bikát. Tőlem külön embe
reim még ennyit sem láttak. Lövéshez még akarattal sem jutottam volna. Egyedül a nagy 
testű, szürke csuhájú, 8-as bika -  tömör aganccsal, típusa a jégág nélküli, „örökös” 
8-asnak -  állt igen szépen lövésre. A kísérő vadőr egész extázisba jött, hogy a csoda
ként megjelent bikát lőjem meg. Lekéstünk vele: október 16-a hajnala volt, a vadá
szati idény pár órával előbb lezárult. Még csak az kellett volna! Tilalmi idő, szemta
nú, peres állapot! Mindössze 3 elejtett, közepes erősségű, 6-os őzbak emlékeztet az 
ottani erdőkre.

Bőgésről a területen nincs mit mondanom. Osszevisza két alkalommal -  meglepő 
volt az is -  hallottam szarvasbőgést, messze távol, nyugatról. A soborsini és gurahonci
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fővadas uradalmak mintegy harmincezer holdnyi erdeiből többet is várhattam volna, 
az ottani rigyetőhelyek azonban jóval távolabbra estek, a távolság tűi nagy volt.

Aránylag vaddisznó volt a legtöbb, látni ugyan csupán egyszer láttam; négyes kon
da -  megriasztva inkább az éjjeliőröktől, mintsem a tüzektől -  rohant el közvetlenül 
a tűzrakásunk mellett. Éjjeli egy óra volt, a konda a járhatatlan sűrűbe máris vadul 
csörtetve tért vissza. Szemük a tűz fényénél rémülten csillogott, a tűzrakás melegéhez 
húzódott vadőrt majdhogy fel nem döntötték.

Mint erdésznek sem volt alkalmam sok tanulságost látni. A szép bükkösök, he
lyenként tölgyes állományok durva képet mutattak: lényegtelen fajon belüli felújulás; 
átalakulás gyertyánossá, vadfüves gazossá. Csemetekertet nem láttam sehol. Viszont 
az ilyen „rontott” erdőkre fennáll: ha nyugalomra, védelemre talál, a vad lakni fog
ja. Vadgazdasági vonatkozásban tanulságos példa volt, hogy mennyire fontos a szar
vas számára a terület tartós nyugalma. Bármennyire voltak is kedvezőek az erdőség 
természeti tényezői; a gazdag gyeplegelők, a gyakori makktermés, a változatos ter
mények, a bőségesen rendelkezésre álló víz, a mérsékelt klímájú, lomberdős hegyvi
dék, a jellegzetes, 6-800 m magasságú, hullámos erdőtáj -  az örökösen háborított te
rület azonban ezek ellenére sem köthette le az őznél igényesebb szarvast. Jellemző 
volt a terület fekvésére az is, hogy szarvas csupán a nyugatra eső erdőkben volt ho
nos, ott viszont nagy gondozásban és védelemben részesült. Amennyiben szarvas 
több oldalról, tehát nem csak nyugatról, szívódhatott volna be, kedvezőbb helyzet 
állhatott volna elő.

A háború hulláma Erdélybe érkezik: fordulat!

A 10 évre szóló vadászat jogossága már a vége felé járt, így a szakértői honorárium tes
tet öltése egészen kilátástalanná vált. Éppen az utolsó szeptember küszöbén álltunk, 
amikor Hunyad megye is hadszíntérré vált. Az első tűzharcok augusztus utolsó napja
iban a Retyezát havasain folytak. A „Senkiföldje” irányából is ágyúlövések döreje érke
zett, a magasban megjelentek az első berregő keselyűk, az acélszárnyú repülőgépek. 
A vezérkarilag elrendelt kiürítési parancsra a megye déli részén nagy zűrzavar támadt. 
Aki csak tudott, menekült. Feleségem a két kisfiúval jobbnak látta, hogy a kritikus fek
vésű falut egy időre elhagyja. En pedig -  a kijelölt különítménnyel -  a Ruszka- 
hegységbe kerültem fel, és Vadudobri magaslatán táboroztunk. Hadseregparancs érke
zett: felvonulni egyenesen északra, a Maros kijelölt vonaláig!

A Marosig? Ez kapóra jött! O tt feküdt az a bizonyos peresített vadászterület is. 
A Marosig történő felvonulásra azonban egyelőre nem volt szükség. Kitartottunk a he
gyektől körülzárt fennsíkon. Volt ott bőségesen legelő is a felhajtott több ezer jószág, 
ló, marha, bivaly, sertés számára. A hegytetőn kis erdésztanyában laktunk. Velem volt, 
többek között, Anton is, a retyezáti jáger.

Már bent voltunk a szeptemberben. Ahogyan a szarvasidény napjai követték egy
mást, rajtam jellegzetes szeptemberi nyugtalanság uralkodott el. A szarvas vadászatá
hoz fűződő rendkívüli ünnepek sehogy sem hagytak nyugton! Gondolataim szárnyra 
keltek, kitörtek a Ruszka-hegyekből (ott nem élt szarvas), a kanyargó Maros erdeibe és 
repítettek. Menetirány: a Maros! Diana csillaga ellenállhatatlan, delejes erővel vonzott 
arrafelé. Erőt vett rajtam az a követelő érzés, hogy még egyszer elmenjek a Maros 
menti erdőbe, a Zatrojébe.

Zatroje!
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Ez volt a neve annak az erdőrésznek, amely a petresi erdőség legcsendesebb részén, 
távolabb a községtől és a tanyáktól, a nyugatra eső uradalmak összeérő szegletében te
rült el. Az erdőrész jellemzője a fiatalos állományok közé ékelt hosszú rét volt. Kaszá
ló, amit nem szoktak legeltetni. A rétet csendes vízfolyású, kanyargós patak rajzolta be, 
a dombtetőkön apró borókások, kisebb tisztásfoltokkal. Mindig ide helyeztem el egy 
tényleges találkozást az erdők koronás vadjával. Önbiztatással valósággal beleéltem 
magam az előbb-utóbb bekövetkező helyzetbe; ott kell meglássam a nekem szánt és ki
érdemelt szarvast -  akár az egyetlent -, a tiszteletdíjas szarvasbikáű Igen, Zatrojében, 
ott, valahol a hajnali harmatos rét körül... A legtöbb vadász úgy szokott lenni, hogy 
egy bizonyos helyre rátalál és oda képzeli a legszebb légvárait.

Az érzés belém markolt, szorosan megfogott, és erőnek erejével összekötött a kívá
natos ponttal. Az meg csalogat, követel engem, és én engedelmesen megyek feléje, 
egyenesen, gyorsan, mind gyorsabban, felhevülten, türelmetlenül, felzaklatottan és kö
vetkezetesen, megállás nélkül. Ami ott addig bizonytalanság volt, eshetőséggé válhat, 
majd bizonyossá lesz! Valóság, amit el kell érnem! A vibráló izgalom sodort magával, 
mint az aranyásót a megálmodott kincs.

A táborból való eltávozásra szeptember 23-án került sor. A legfőbb ideje volt, hogy 
útra keljek. Szerencsém volt abban is, hogy barátaim a reám eső feladatokat egymást 
felváltva vállalták. így is legfeljebb 5-6 napi távollétről lehetett szó, ennyi elég volt az 
utazásra és a futólagos erdei szemlére. Gondolnom kellett arra, hogy valami kecsegte
tő, „ultimo” sikerre aligha számíthatok. Hacsak abból a csillagból, igen, a ragyogóan 
felém fénylő csillag közelségéből nem olvasom ki a közeljövő rejtett titkát...

Lóra szálltunk, és Antonnal egyenes irányt véve, hegyeken, völgyeken, vizeken át
kelve, késő estére beérkeztünk Malomvízre. A családtól üres házat a hűséges Zsófi né
ni őrizte és -  egyéb dolga híján -  a csibéket etetgette. A famíliáról nem jött értesítés. 
Feltettem, hogy három hét alatt szerencsésen eljutottak Selmecre, feleségem szülői há
zához. Másnap reggel hevenyészve élelmet vettünk magunkhoz, aztán levonultunk 
a Petrozsény-Piski-i vasútvonal közbeeső állomására. Túl sokat, közel fél napot vára
koztunk ott, mire Petrozsény felől rövid, szénszállító szerelvény érkezett. Katonai jel
legű lehetett, csupán egy fiatal futártiszt jött vele, az ő engedélyével egyszerűen be
szálltunk a szerelvény egyetlen, üres személykocsijába. A vonat nagy nehezen elindult 
és csigalassúsággal döcögött velünk a Sztrigy mentén észak felé. Szerencsére elhagyta 
Piskit, s ezzel a vonat jogos reményeket keltett bennünk, hogy célhoz fogunk érni. Ha
marosan ránk sötétedett, ott gubbasztottunk kettesben a fülke egyik sarkában. Útköz
ben nem nyitott ránk senki. Volt időnk bőven latolgatni a fennálló körülményeket, és 
találgatni: vajon a Maros táján milyen fejetlen helyzetre fogunk találni?

A váratlanul jött háborús bonyodalom feltehetően ott is megzavarta a lakosságot, 
az erdőn élő pásztorokat, a külső, belső orvvadászokat, de a felfordulás hatásaitól 
nem maradhattak mentesek az erdők vadjai sem. Nekünk fogalmunk sem volt az 
utolsó hetek eseményeiről, a Maros tájáról meg éppen nem kaptunk jelentést. Tana
kodásunk legfőképpen arra terjedt ki, hogy még az éjszaka folyamán miként érhet
nénk fel a Zatroje völgyébe. Az erdő Zám állomástól messzire feküdt, semmi kedvem 
nem volt a vonatról ott szállani le. Nekünk Zámtól feljebb eső pontról kellett -  ter
mészetesen gyalogosan -  elindulnunk, hogy az északra felnyúló erdőséget közelebb
ről érjük. Igen, Zatroje is arrafelé esik, valahol arrafelé. Abban az irányban azonban 
nem ismertük az útvonalakat. Pedig ahogyan közeledtünk hozzá, mintha Diana csil
laga is Zatroje felett integetett volna felém. Csak le ne késsük! A vonat túl lassan dö
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cögött, itt is, ott is hosszasan álldogált, mi pedig mind idegesebben figyeltünk ki a sötét 
éjszakába: vajon mikor és hová fogunk megérkezni?

Nem volt könnyű határoznom. A rendkívüli helyzetben egy ideig azzal sem voltam 
tisztában: miért is kötöm mindenáron magam ahhoz az irányhoz? A tépelődés nem tar
tott sokáig, azért nem, mert a közeledés izgalmában annál erősebb érzés fogott el: so
dort, hajtott a lendület, célirányosan húzott az a titkos erő (áramló mágnes-e, sugárzó 
fókusz-e?) oda, ahol már megszületőben van -  bár még egyelőre vajúdik -, kezd for
mát ölteni, végül testté nőve meg is fog jelenni valamilyen, még homályba vesző, de 
ábrándjaimban kiszínesedő kép. A kép vázlata még határozatlan, profilja azonban haj
nalra kész valósággá fog válni.

Zám után Iltő megállóhely következett volna, de a vonalunktól az is túl messzire 
esett. A fővonalon utaztamból emlékeztem egy közbeeső őrházra. Idegen, vadaskert 
jellegű erdő sarkán állt, ahonnan mezei út vezetett egyenesen északra, Zatroje felé. 
Ügy döntöttem, hogy az őrház közelében le fogunk ugrani a különben is lassan hala
dó vonatról. Erre felkészültünk. Éjfél körül járt az idő, amikor az őrház előtt a vonat
ról leléptünk. A leszállás sikerült. Erősen borús volt, csak kevés csillag ragyogása lö
vellt ki a felhők mögül. Ott voltunk az ismeretlen szálas erdő szélén, és hamarosan 
rátaláltunk a mezei dűlőútra. A Maros a sötétben mögöttünk maradt el, a síkságon túl
ról csak egyhangú zúgása hallszott.

Számításom szerint 2-3 órára volt szükség, hogy a Zatroje völgyébe felérkezzünk. 
Jól kilépve nekivágtunk a sötétben is kivehető útnak. A villanyáramú érzéstől felfrissül
ve, hogy közeledünk a célhoz, tagjaimat bátorító erő töltötte el. Az álomkép sziluett
jét véltem ott felfedezni: a szarvas vár ott rám, a nászidő napjait élő szarvasbika! Hogy 
milyen, nem tudom, fog-e hangot adni, rátalálunk-e, lövésre lesz-e kapható, még min
dig csupa bizonytalan, háborgó kérdés maradt. Csak egy volt bizonyos: sietnünk kell! 
2 óra lehetett, amikor egy hosszú, mezei beszögellést elhagyva, beérkeztünk a sötétbe 
borult erdőbe. A terep hullámairól, a fiatalos állományokról valamennyire ráismertem 
Zatrojére. Egészen tájékozott azért sem lehettem, mivel a nyugati oldal felől annak 
előtte nem jártam. Az emlékezetes hosszú rétre volt szükség, hogy azt lássam.

Menet közben meg-megálltunk és hallgatóztunk. A tájon közel-távol változadanul 
nyomasztó, üres csend honolt. Különösen figyeltünk keleti irányba, amerre a hosszú
ra kinyúló Petres község feküdt, attól a támpontunktól nem távolodhattunk el, nehogy 
idegenbe tévedjünk. A csendes éjszakában a távolból időnként kivehettük a falusi ku
tyák csaholását.

í4 4 óra felé járt az idő, amikor északnyugati irányból érkező rövid, mély, morcogás- 
féle hangra figyeltünk fel. A távolról jött hangra hirtelenjében nem is ismertünk rá. 
Amennyiben szarvas adta le, csodahang lenne! Az első jelzés bőgő szarvastól -  szá
momra hívogató hang Zatroje mélyéből! Percek múltak percek után, amire újabb böf
fentés hallatszott, s hallatára megfeszültek a tagjaim: a hang nekem szól! Ettől kezdve 
sűrűbben, 4-5 percenként tartottunk megállást, majd -  a kínosan hosszú szünetektől 
leverten -  csúszó léptekre beállított lábtartással, óvatosan cserkésztünk előre. Elérkez
ve a hosszú, harmatban fürdő rétre, a kanyargó csermelyen több helyen átlépdeltünk. 
Az előbbi hang 4 óra tájban -  figyeltem az órát -  végre megismétlődött. Nyögésszerű- 
en hangzott, mélyről jött, rövid volt és annyira gyenge, hogy jónak láttuk egymás 
gyomrát is gyanúba venni: nem afféle gyomorkorgás ejt-e tévedésbe bennünket? Bár 
a felizgultság szelessé tehetett volna, de lépteimet még jobban lelassítottam. Anton 
ugyan erővel biztatott, hogy csak iparkodjunk előbbre, mert a hang még mindig túl tá
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volról jön. Az én benyomásom más volt. Úgy véltem, hogy a hang balról, a közeli ma
gaslat mögül indul el, és azért tűnik annyira gyengének. Benyomásom szerint a biká
hoz annál is közelebb jutottunk, mint ahogyan számítottam rá. Szinte félős volt, hogy 
a sötétségben könnyen elugraszthatjuk. A terepet a legkisebb részleteiben is jól isme
rő vezető nélkül nehezen találtam fel magam. Az előttünk elkeskenyedő rétet távcsö
vemmel hasztalan igyekeztem betekinteni, a környéket üresnek találtam és neszt sem 
hallottam. Kísérőm viszont folyvást azt erősítgette, hogy ne késsünk az elidőzéssel, 
mert fél órán belül ki fog virradni. Már azért is siessünk, hátha a bika a világosság be
állta előtt kivonul a területünkről, és átvált megszokott otthonába, az idegen erdőbe. 
Azt is ajánlotta, hogy jobb lenne még idejében felsietni a közel eső dombélre, és ott, 
a határon álljuk el a kifelé tartó szarvasok útját. Az én érzésem azonban továbbra is tar
tós megállásra és további várakozásra késztetett. Amíg újabb hangot nem hallunk, ad
dig a helyemről nem mozdulok el!

A bizonytalanság nehéz perceiben voltunk. A mélységes csendtől szinte kábult a fe
jem. A hajnal világossága végnélkülinek tetsző lassúsággal kezdett kibontakozni a pá
rás, ködös völgyben. Ekkor halk hang -  hasonló az előbbiekhez -, elfojtott nyögés, 
korgás a torokból, szólalt meg ugyanabból az irányból. Gyors megfontolás, rövid kö
rültekintés és hallgatózás után egyszerre tisztába jöttem azzal, hogy mit kell tennem. 
Ott voltam a legizgalmasabb percekben. Antont visszahagyva a réten, a nyugatra eső 
domb hajlatán egyedül indultam fel. Ezentúl már csodálatos nyugodtság és higgadtság 
töltött el. A beteljesedéshez közeledő nagy pillanat tőlem erős szívet, biztos szemet és 
kemény kezet kívánt.

A dombtetőre alig arasznyi lépésekkel toltam fel magam. A kibontakozó tisztáson 
valamennyi nyurga borókát, terpeszkedő lombos cserjét előbb egyenként, sorjában vé
gig kellett vizsgálnom, amennyire azt a kora hajnali, sűrű homályosság megengedte. 
Ezúttal a legnagyobb gondot éppen a lőfegyverem okozhatta volna. Hiányzott róla 
a távcső. De nélküle hogyan is lehetett éjszakai vadászatra menni? Bármekkora hiá
nyosságra is vallott, meg volt annak a maga oka. Már a kezdetektől sem kívántam ma
gam hozzászoktatni a mindennapos erdei szolgálatban annyiszor körülményes, nehéz
séget okozó, kényes távcsőszerelvényhez, mert az könnyen hibássá válik és törékeny. 
Akkori, 33 éves koromban túlzottan bíztam szememben is, hagytam a távcsövet ké
sőbbre, az 50-es éveimre. A kis Schoenauer célgombja fénylett ugyan, de az irányzék- 
ba pontosan nem volt beilleszthető. így néhány percet kénytelen voltam várakozni. 
A szarvas felől semmi hang, semmi nesz A helyzet rendkívül izgató volt, de szeren
csére a szívem kibírta. Az ünnepélyes percben rábíztam magam az utolsóra, a jó sorsomra. 
„Sors bona, nihil aliud.” [Jó szerencse, semmi más -  Zrínyi Miklós kedvenc jelszava.]

Zsebórámra futólag rátekintve, az óramutató túlhaladt az 5-ös számjegyen. Ma
gasan az ég aljára emeltem a fegyvert, majd róla a célgombot lehelyeztem az egyik 
kimagasló fára, aztán lejjebb vezettem, végig a törzsön, majd arcomnál tartva, a gug
goló helyzetből felemelkedtem a domb éléig. Alattam a völgyben, 60-70 lépésnyire, 
egy világosan vörhenyes, karcsú szarvastehén szemei csillogtak felém. Szobormerev- 
re feszültem, mert a tehén elugrásra állt készen, máris gyanított valamit. Megpillan
tása hirtelenjében zavarba hozott. Abban biztos lehettem, hogy a bika csak mögötte 
állhat. Látni a bikát csak úgy láthattam, ha legalább egy fejmagassággal feljebb emel
kedem, megmozdulni azonban éppen a tehén miatt nem mertem. A körülötte feltűnt 
cserjés bokrok is nyugtalansággal töltöttek el. Attól tartottam, hogy a tehén egy-két 
ugrással a fedezékek mögött eltűnhet, és a még észre sem tért bikát is magával ránt
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ja. Pár mély lélegzetvétel, végső elszántság, fegyveremet az arcnál tartva keveset fel
jebb toltam magam, hogy a hosszában álló tehén mögött sejtett bikát szemre kaphas
sam. A sötét képből elsőnek a hátravetett agancs fehérlő ágvégei váltak ki. Maga a bi
ka farral állt felém, mozdulatlan, fáradt tartással -  az imént berigyetett násztársa 
mögött. A hajlat aljában álló bika hátranyúló agancsából annyit láttam, hogy sok-sok 
ága van, de összevissza terjednek szét. Az agancs szárainak magasságát -  hátradőlte 
miatt -  nem tudtam kivenni. Időm sem volt hozzá, a sötétség sem engedte meg. A pil
lanat alatt megtekintett agancs meglepően jó trófeát ígért. Nagy szerencse volt, hogy 
nem szédített meg.

Kalaplevett fejemmel, csak annyira felnyúlva, hogy a dombélről a legjobb célpont
nak talált, hosszú gerinc elején a váll-lap közepére irányíthassam expanzív golyómat, 
hidegvérrel odalőttem. A bika megrogyott -  a jelzés látszólag kevés volt -, és a tehén
től oldalt elugorva, vad iramban vágtatott el a legközelebbi sűrűséghez. (Rá újabb lö
vést képtelenség volt leadni.) A sűrű cserjéshez érve, a szélén kimosott árok lejtőjén, 
hirtelen nagy robajjal összeomlott. Lecsúszás közben a folyondáros cserjésbe beakadt 
agancsa a testét visszatartotta, a lombozat alól csupán sárgás tűkre látszott ki. Mozdu
latlan maradt, vége volt.

A lövés hallatára a helyéről abban a pillanatban elpattant tehén magára maradtan, 
riadt ugrásokkal vágtázott egyenesen fel, a közel eső határ felé. Onnan, mint a villám- 
csapások a viharban, négy gyors, éles golyólövés csattant fel. A tehén addigra talán ki 
sem ért a mi erdőnkből

Hát ez meg mi? Orvvadászok! A bikáért jöttek a gazemberek! A bikát keresik a hang
ja után! Mit nekik a tilalmi idő a szarvastehénre, mit nekik az előbbi lövésem, még ránk 
csaphatnak!

Szerencsére nem úgy volt, ahogyan az a Lotruban történt. Ezúttal ők, a gazemberek 
késtek le -  minő fordulat! -  éppen az orrom előtt. A bika, mert annak a bőgése után ma
gáért a bikáért jöttek, már csendesen feküdt, lomboktól eltakartan, közel előttem. He
lyemről nem mozdultam el, úgy vártam a fejleményeket. Közben Anton is felrohant hoz
zám. A sorozatos lövések hallatára riadtan nézett körül. Azon nyomban lövésre készen 
vártunk a vakmerő ellenfelekre, akik -  a gyors lövések után ítélve -  többen lehettek.

Hosszú ideig nem mutatkozott senki. A vadorzók elrohanhattak a megsebzett vagy 
az elhibázott tehén után. Érthető volt és természetes, hogy végleges elmaradásukban 
biztosak nem lehettünk. Várható volt, hogy a kíváncsiság, vagy akár a cimboraság 
visszatéríti őket a tett helyére. Tudniuk kellett: mi történt a tehene nélkül visszamaradt 
bikával? Azt is számításba kellett vennünk: vajon a bőgés és a lövések hallatára nem kö- 
zeledik-e felénk más irányból még valaki? A Lotruban történt éjszakai bekerítés nem 
ment még feledésbe.

A kitartó várakozás lejártával aztán odasiettünk a halott bikához. Egyikünk a kör
nyéket tartotta figyelemmel, a másik az agancsot iparkodott kiemelni a tüskés bokrozat 
alól. Az agancs nem volt egykönnyen hozzáférhető. A sok mozgatásra a két és fél má
zsás test a lejtőn lejjebb csúszott. Anton volt az első, aki a lombos folyondárt erős kap
kodással hajtogatta szét a bika eltakart fejéről, és nagy idegesen számolgatta az ágait, 
hogy jelenthesse: 12-es, 14-es, de nem, annál több! 16-os, még több, 18-as, talán 20-as, 
Jessus Marié!

Akkor úgy éreztem, hogy vadászéletem legboldogabb perceit élem. Újra megolvas
suk az ágakat, de minduntalan eltévesztjük. Tovább vitatkozunk, kapkodunk, aztán új
ból elkezdjük, végre megállapítjuk: páratlan 20-as!
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Az örömömnek valamilyen formában ki kellett törnie. Megizzadt homlokomról 
a kalapomat lekaptam és felrepítettem a magasba. Kalaplevéve álltam a királyi halott 
ravatala mellett. Elnyúlt arcú kísérőm is topogott és hebegett valamit a nagyszerű él
mény lenyűgöző hatása alatt. Anionnak addig zergével, őzzel, siketfajddal volt dolga, 
ilyen királyi teríték mellett még életében sem állott. Megráztak erősen egymás kezét, 
majd a nehéz testet együttesen próbáltuk kivonszolni, de nem ment. Ott hagytuk a he
lyén, és tovább figyeltünk az orvvadászok felé.

Azt már megállapítottuk, hogy a golyó a gerinc mellett, felülről vágott be a szarvas 
mellkasába és ott végezte el a roncsoló munkáját. A nagy testű vadat alig 60 lépés ro
hanása után meg is ölte. A lövés a bikát közvetlenül a borítás után érte. Az elvonultan 
élő, öreg basa egyetlen hölgyével tölthette el a szeptemberi nászidőt. Tisztára a vélet
len hozta magával, hogy egyszerre került két tűz közé. Végzete a Zatrojén teljesedett 
be. Mindenképpen egy vadászembert tett boldoggá, aki maradandóan megőrzi a vele 
történt találkozás emlékét, és kivételes becsben fogja tartani az ajándékul adott, drága 
fejdíszét. Büszkeséggel vettem birtokomba a mélyében aranyakat rejtő [Erdélyi-]érchegység 
életre kelt kincsét, a „honorárium” szarvasbikát.

Szétömlött bennem a boldogság árama, eltöltött a kielégülés teljessége, a jó sors 
iránti hálaérzés. Élveztem a sikert. Azt a jutalmat, amelyben még utoljára részesültem. 
A végén beértem volna gyengébb trófeával is, akár a múltban megfigyelt 10-essel, akár 
a 8-assal, hiszen ilyen kivételes trófeára legforralóbb álmaimban sem mertem gondolni. 
Még előbb gondolhattam volna hasonló kincsre a lotrui „Senkiföldjén”, valahol a Péter- 
hegy táján, legkevésbé számíthattam pedig rá a Maros menti, kulturált vidék kusza er
deiben, hozzá a háború fergeteges zajában, ezúttal is tűzközelben az orvvadászokkal, egy 
szerencsésen megválasztott napon, szeptember 25-én hajnali 5 óra 5 perckor.

Ami az évekre kiterjedő történésben az én szerepemet illeti, pazarabb honorárium
ban aligha részesülhettem volna. Ez volt a ténnyé vált valóság. Ha pedig már eleve an
nak kellett bekövetkeznie, mert ez másképpen nem is lehetett, hogy a gróf számára 
nem fog siker születni, úgy is vehetjük, hogy az ő helyében birtokba vett trófea az 
álombéli szarvasok részéről külön ajándék volt az én számomra. Ha a gróf saját szemé
lyére nézve ezzel nem is nyert kárpótlást, de elégtételt nyert eredetileg felvetett és 
mindvégig megtartott ideájának igazolására: szarvasbőgés Petres erdőségében!

Az őszi hajnal homályát hamarosan áttörte a fénylő nap. A nyugalom helyreállt, 
a csend változatlanul csend maradt, az előbb felriasztott környezet kihalt volt. Csak mi 
ketten maradtunk ott a tarkalombos ravatalnál, nehogy valaki megzavarja a királyi ha
lott álmait a ma hajnali boldog óráiról.

Jó óra hosszán a környéken nem mutatkozott senki sem. A háborús bonyodalmak 
miatt zajtalan volt az egész erdő. Erre Antont beküldtem a községbe, szerezzen szeke
ret a bika beszállításához, és lehetőleg keresse fel a vadőrt is.

Mikorra magamra maradtam, az égen magasra szállt fel ragyogó pompájában a nap, 
és öntötte estéig aranyos fényét és melegét az erdőre és a vadászra egyaránt. Hajnaltól 
estig álltam őrt lőkész fegyverrel a fejedelmi halott hulló falevéllel borított ravatalánál, 
hogy megőrizzem azt a rabló vadászoktól. Közben többször befúrtam magam a cserjé
től eltakart bikához, hogy az agancsában kedvemre gyönyörködjem. Időm megenged
te, hogy az agancsot lerajzoljam, méreteit pedig hol arasszal, hol gyufaszállal felve
gyem. Érre azért volt szükség, hogy a trófeát rajzban is megörökítsem.

A beleszorult testet a kocsissal hármasban nagy nehezen kihúztuk a mélyedésből, és 
ráhelyeztük a lombbal letakart szekérre. A ravatalos szekeret gyalogosan követtük be
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a községbe, a bikát pedig a kastélykert mohaszőnyegén helyeztük el. Anton azonnal 
hozzáfogott a bika feltöréséhez, majd a konyha üstjében belekapott az agancs kifőzésé
be. Közben a közeli korcsmában vacsorát rendeltünk, és példátlanul ragyogó hangulat
ban tartottuk meg a halotti tort. Éjfélre készen állt az előkészített agancs. A vendég
szobákban jobb helyet nem találtunk számára, mint a nagyteremben álló fekete ébenfa 
zongorát. Arra helyeztük fel, és hol oldalról, a kereveten pihenve, hol körüljárva és el
elforgatva gyönyörködtünk a végre kézbe is vehető, pompás agancsban. Van is mindig 
megcsodálnivaló a természet eme remek alkotásán!

A trófeákra alkalmazható szépséget elbírálva a páratlan 20-as nem tartozik azok 
közé, amelyek már az első látásra is hódító hatásúak szoktak lenni. Ahogyan a kiállí
tásokról ismert trófeák után elnézegetem, vonásaiban nem annyira a hatásos szépet, 
inkább az érdekesség sajátságait találom meg benne. A maga nemében szokatlan sajá
tossága a száraknak különös, merev egyenessége. Szemből nézve a trófea szabályos 
háromszöget alkot, szárain ívelés nincsen. Hozzá hasonló idomúaknak találtam Ar- 
pád-kori lovas vezéreink millenniumi szobrain [a budapesti Hősök terén] a lovak fe
jéről díszül lecsüngő, egyenes szarvasagancsszárakat. Másik vonása a két száron a „ket
tős” korona, 2+4, azaz 6-6 ággal. A kettős korona a keleti, ősjellegű szarvasfajtára 
mutatna, azzal a lényeges eltéréssel, hogy feltűnő hosszúságú jégágai is vannak. A kö
zel egyenlő méretű és szimmetrikusan elhelyezett szemágak (31—34 cm), a jégágak 
(33-28 cm törött), valamint a középágak (35-37 cm) hosszú fogú gereblye alakzatot 
adnak a 70%-os terpesztésű trófeának. Szárainak magassága 95 cm, rózsái 24 cm, a két 
szár a legvékonyabb helyen 14 cm körméretűek. Súlya kiskoponyával 7,7 kg. Ponto
zás szerint a trófea bronzéremre érdemes. A bal szár koronájában dudor alakjában 
nyoma látszik a 20. ágnak is, de az a kifejlődésében visszamaradt. A mi tetszésünket, 
magyarokét inkább az agancsszárak tömör vastagsága, a kelyhes korona szokta kivál
tani, ennél viszont a felépítés tömegereje a sok ágban érvényesül. A bika tiszta testsú
lya közel ért a két mázsához, húsát egy útépítő vállalat munkásai ott helyben fogyasz
tották el. Abban aztán aligha tévedek, ha a zatrojei agancsot az Alsó-Alaros táj egyik 
kimagasló trófeájának tekintem.

Az agancs hazaszállítása nem kis gonddal járt. A kastélyban ugyanis nem hagyhat
tam. Már másnap sikerült egy alkalmi vasúti szerelvényben elhelyezni és leszállítani 
Déváig. Ott „szarvasbőgő” barátom pincéjében állt őrizet alatt, és csak viharos 7 évvel 
később -  többszörös helycsere és viszontagság után -  került végre otthon, már Kani
zsán a szobám falára. Itt békében volt mindaddig, amíg lakásomat el nem vesztettem, 
eközben az elejtés dicsőséges napjától kerek 32 év múlt el. Az agancs pedig velem ván
dorolt újabb helyére, egyetlen lakószobám szekrényének a tetejére. Oda állítottam fel, 
külön megerősítés nélkül, néhány vadásztrófea társaságában, hogy magányomban vi
gasztalóig díszítse a hangulatát vesztett, idegen szobát.

Mindebben azonban már nincs érdekesség. Történt azonban olyasvalami, amit még 
el kell mondanom. Az agancs lezuhant a szekrényről, 3 méternél magasabbról -  hegyes 
ágvégeivel lefelé, pontosan a fejtetőmre. A fejbőrt egy vonalon felhasította, a vér per- 
metként fröccsent szét a padlón, ahol én térdepelten éppen lehajoltán voltam. A táblá
ra szerelt, súlyos csonttömeg legfelső, legszélesebb, ár alakú hegyével esett rá a fejte
tőmre. Csoda volt, hogy nem fúrta be, se törés, se repedés nem érte a keménynek 
bizonyult koponyámat, s az ütésre is csak rövidre nyúló szédülés fogott el. A balesetet 
tehát szerencsére lényegtelen sérüléssel úsztam meg. Egy ismerősöm, aki éppen a szo
bában tartózkodott, ijedtében egy megjegyzést szalasztott ki a szájái
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-  Ez bosszúállás volt a bikád részéről, agyonütni készült!
-  Ugyan, bosszúállás! Az ilyen szó nem méltó hozzá! -  fakadtam ki azon melegé

ben, zsebkendővel törülgetve arcomat a vértől.
Ha bosszúállásnak készült volna, amire a szemtanú elszabadult fantáziával gondolt, 

az bizony veszélyes arcsérüléssel, sőt ki tudja, végzetesen is végződhetett volna. Ezért 
okom lett volna szemrehányólag tekinteni a gyilkosságra kész trófeára, de túlesve a ve
szedelmes eset legkritikusabb pontján, megbékélten markoltam fel az épségben ma
radt, nagy agancsot és biztosabb helyre tettem. Hogy is lehetett volna szó bosszúállás
ról -  éppen én ellenem? Az igaz, ott, az orvvadászok előtt nekem jutott, hogy egy 
sikerült lövéssel pillanatok alatt kioltsam a büszke basa életét, ez való, ám de ... Nem 
hiszem, hogy lett volna kívülem bárki más, aki nagyobb becsben tartaná annak a cso
damód megtalált nemes vadnak emlékül hagyott fejdíszét, mint éppen én, aki a vele 
történt találkozástól az eddig elmúlt 50 év után is újból hallom utolsó szólamát, látom 
őt fenséges nyugalomban állani a nászidő hajnalán, majd látom utolsó ugrásaival vág
tatni a harmatos avaron, és az első voltam, aki kalapot emeltem hirtelen kihűlt teteme 
felett. Hogy miért „drága” előttem külön is ez a páratlan 20-as? Mert az első szarvas
bikám volt, amelyet bőgés alkalmával ejtettem el! Meg másért is. Az igazi értéke a győ
zelmi jelkép. Jelképezi nemcsak az ifjúkorom küzdelmeit a szarvas után, hanem egyben 
a további évtizedek emlékeit is -  összesűrítve.

A nevezetes perről csak annyit, hogy eredménye nem lett, elveszett az egészében. 
Tudtommal ítéletre nem került sor, mert elmosta azt is a háború. A per egyike volt 
a vadászati tárgyú bonyodalmas perek között is a legcifrábbaknak. Akkora nagy kár
összeggel makacs mérkőzést végezni csak büszke és konok pénznábobok között fordul
hatott elő. Ilyen nagystílű személy volt nem annyira rangjánál és vagyonánál, inkább 
életformájánál fogva a pervesztes gróf. Hogy könnyelmű volt-e? Egy bizonyos: a gróf 
kárt nem okozott senkinek, csak magamagának, a horribilis pénz pedig más módon is 
elveszíthette volna. Nála viszont emelkedett ízlésre vall, hogy a magatartásából nem 
hiányzott a jó szándék: magasabb vadászkultúrát teremteni egy arravaló, nagy erdőség
ben, elősegíteni abban bizonyos fővadállománynak tenyésztését, aminek értéke így is, 
úgy is, előbb vagy utóbb átszállt volna a közre.

ELVÁLÁS A RETYEZÁT „AGANCSÁR KIRÁLYÁTÓL"

Megtörtént velem is, hogy behívtam a szarvasbikát. Színhelye a Retyezát volt. Az a példát
lan eset, amikor bátorságom volt tritoncsigámat kint az erdőn szólásra bírni, meglepetés 
lesz azok számára, akik mostanáig minduntalan azt hallották tőlem: a Retyezáton nem él
tek szarvasok! Nem is éltek. Volt ott zerge, őz, vaddisznó, volt medve is, csak a szarvas hi
ányzott a kárpáti nagy erdőségből. Hiányzott az ideig, amikor az ismert jelszó alatt, „a ter
mészet szövetségese az embernek”, a szarvast is betelepítettem a hegység ígéretes erdeibe.

A telepítés időpontjának megválasztása attól a körülménytől függött, hogy mikor 
fog az uradalom birtokosa arra az elhatározásra jutni, hogy az anyagi áldozatokkal já
ró befektetésre magát véglegesen elszánja. A szarvas megtelepítésének gondolata nem 
volt éppen új, de időnként felszínre vetődött. Attól kezdve, hogy megismerkedtem 
a hegység természeti tényezőinek kedvező kölcsönhatásaival, nem hagytam többé ezt 
az időszerűvé vált kérdést elaludni. Vállaltam a felelősséget, mert bíztam a kivitel sike
rében. De nem számolt egyikünk sem a mindennél életbevágóbb perspektíva veszélyé
vel, a bekövetkező háborúval.
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A birtokos tartott a telepítési költségek rendkívüli nagyságától. Szavajárása volt a kér
dés kivitelezését azzal késleltetni, hogy ahhoz Rothschild zsebére lenne szükség.

Látva habozó magatartását, elhatároztam, hogy egy részleteiben kidolgozott elő
irányzattal fogok előállni. Nem vitás, erre minden körülmények között szükség volt; 
végtére költségvetés hiányában magam sem lehettem tisztában az alapvető kísérlet 
pénzügyi vonatkozásaival. A hosszú tél munkatervébe tartozó számolások egyhangú 
hónapjai során aztán levelezésbe fogtam, és -  számolva az adottságokkal -  összeállí
tottam a pénzügyi keretet. Amikor bemutattam a legfeljebb tízezer korona összkölt
séggel kalkuláló tervezetet (nem is került egészen annyiba), a birtokos -  bizonyos 
mértékig meglepődve -  azt a kijelentést tette: ha csupán ennyibe fog kerülni, kár, 
hogy miért nem fogtunk hozzá már előbb.

Első feladat volt a Gurazlati völgyében, 1000 m körüli magasságban, a lomb- és 
tűlevelű, elegyes állományok övében, a mintegy 52 k. hold kiterjedésű tenyészkertet 
felépíteni. A környezet szempontjából is számba vettem minden egyes körülményt. 
A tenyészkert kerítése a közel fekvő, teljes sűrűségű lucfenyő rudas állományok gyé- 
rítési anyagából készült, a kerítések hossza 1560 folyómétert tett ki.

A felszállítás nehézségeire való tekintettel fiatal, kisebb testsúlyú tenyészvad be
szerzését vettem tervbe, és mindenekelőtt cél volt azokat a természet szerinti élet
módhoz szoktatni. 20 szarvassal, 1:3 ivararányban sikerült a törzset megalapozni. A szarva
sok 70%-a Somogyból, 15%-a a szlavóniai Fruska Gora-hegységből és 15%-a 
Baranyabellye vidékéről származott. Közel két évi zárt tenyésztés után, a harmadik 
év nyarán, közvetlenül a borjazás előtt, a tenyészkertet kinyitottam, hogy szarvasa
ink (csupán 1 példánynak elvesztése után) a legkedvezőbbnek elképzelt pagonyban 
nyugodtan megtelepedjenek. Erdőgazdasági károsítás a szarvasok részéről számba 
sem jöhetett. Örvendetes látvány volt egy páratlan 8-as és egy páratlan 10-es agancs 
felrakása egy-egy bikán. A farkasok távol tartásáról megfelelő mérgezéssel gondos
kodtunk, s a sózókról sem feledkeztünk meg. A szabadba történő kieresztés után vad
jainkat sorsukra bíztuk. Szarvasaink nyugalma érdekében a cserkészösvények építé
séről is lemondtam; a vadon jellegét a maga eredetiségében megtartottuk.

Mindjárt a kieresztés napján szarvasainkra váratlan vész csapott le. Gurazlatinál is 
megjelentek a kolumbácsi legyek gyilkos rajai. Félelmetes név: Simulia columbacensis 
Sch'önb., románul a muscu reu (rossz légy).20

A mi síkvidéki származású szarvasaink bámulni való lépésre szánták rá magukat. 
Gyors elhatározással, egyenesen, a legrövidebb menekülési útvonalat tartva, felvo
nultak a magasabb régióba, fel a légyrajzástól mentesnek maradt, alhavasi tájra. Fel
jebb kerültek még az erdőt lakó zergéinknél is! És ott, a tengerszemek környékén 
hangzott fel 6 évvel később szokatlanul korán, már szeptember 5-én az első retyezáti 
szarvasbőgés! 2200 m-es, fantasztikus magasságban! Aztán nyomuk veszett, és csak 
nagy ritkán találtunk egyes, rájuk utaló jeleket a tenyészkertet övező, több ezer hol
das körzetben.

Közben kitört és évekig dühöngött a háború.
Amennyiben nem tévedek, a következő esemény 1918. október 8-án történt. A vi

harosan zajló történések közepette végre alkalmam nyílt feljutni a hegységbe, hogy 
erdeinkben az ott lefolyt háborús csatározások után szemlét tartsak. A szolgálati kö
telességen felül egy más, fenyegető érzés is magával ragadott. Búcsúzásféle előérze
tem volt: még egyszer -  talán utoljára -  felkeresni a magunk ültette fenyőkultúrákat, 
és azok mellett megtudni valamit a szarvasainkról is.
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Kettesben, Jursics Péter nevű, hűséges (orosz hadifogoly) kocsisunkkal vágtam 
neki a hegyeknek. Úgy találomra, kitűzött cél nélkül behatoltunk a tenyészkert felet
ti nagy vágásokba. Tizenkét esztendő sok-sok emléke fűzött a kedves helyekhez; az 
erdészélet legkülönfélébb, nyomot hagyó, élénken tovább élő emlékei. Fiatalos erde
ink ott voltak a legszebbek. Lelki szemeim előtt természetesen a szarvasok is megje
lentek: amint kiugranak a ládákból, riadtan széttekintenek az új tájon, majd nagy tes
tükkel megingatják a cserjéket, később eltakarja őket a lombozat függönye, 
megpihennek, mozdulatlanok, mintha már ott sem volnának, talán eltávoztak vala
hová a távolabbi erdőkbe és ott élnek titokban tovább...? Motoszkálni kezdett ben
nem: vajon hány maradt közülük életben, merrefelé, hol lehetnek, mivé fejlődtek, el- 
vándoroltak-e, avagy elpusztultak visszahagyott emlék nélkül, hogy többé senki ne is 
emlegesse őket?

Mindezen kérdéseket felvető, forgató, hánytorgató gondolat nem volt új előttem, 
megtöltötte agyamat már otthon, az elindulás előtt is. Igazolta ezt a hátizsákba rej
tett bőgőcsiga. Sajnos, retyezáti szolgálati útjaimra máskor egyetlen alkalommal sem 
vittem magammal. Nem is vihettem. Szükség sem volt rá.

Olyan helyre érkeztünk, ahonnan végig lehetett tekinteni a hosszan elnyúló tér
ségen. Kora délután volt.

Intettem Péternek: álljunk meg valahol, próbáljunk egyet bőgni. Csak úgy, talá
lomra. Kárt nem teszünk vele, mert már késői a hang, meg nincs is élő szarvas, aki 
hallja.

Es Péter ámulatára belebőgtem a csigába. Nem volt abban gyakorlatom, de a bő
gés úgy-ahogy elhangzott. Csak néhány eő-t adtam ki, így csináltuk a „Senki
földjén” is. Ahhoz pedig nem is kell különös mesterség, hogy valaki belebőgjön az 
üres erdőbe.

Kisvártatva a csigát újból megszólaltattam. Szünet közben le sem vettem szemem 
elől a kereső távcsövet. Semmiféle hang sem érkezett vissza. A messzelátó üveglencsé
iben megjelenő képet elfeledni azonban nem fogom. Ha akarnám, akkor sem tudnám.

Messze volt. Lehetett tőlünk a születőben lévő kép 600, talán 800 méternyire is. A ré
gi vágás északi szegélyén, a változó nagyságú, füves cserjés egy pontja mozgásba jött. 
Gyanút fogtam és odaszegeztem a távcsövet, miként azt a tengerész a pontként feltűnő 
hajóra teszi. Mind nagyobbá váló, fakóvörhenyes folt bontakozott ki a zöldessárga cser
jeszintből -  hosszú testű meg széles vállú, magas vad, amely a lejtőn leereszkedni készült.

Szarvas! Nagy szarvas!
Azután eltűnt. Valami kis völgybe érhetett le.
Remegett a csigát szorongató kezem, amikor harmadszor is, röviden belebőgtem. 

A csigát azután félretéve belefeküdtem a távcsőbe. A vad -  nagy testű szarvas -  újból 
láthatóvá vált. Felérkezett egy dombhátra, és sietős léptekkel, még hosszabbra meg- 
nyúltan, irányt vett -  zsinóregyenesen -  felénk. A távcső tiszta üveglapjain magasan 
szétterpesztett, elágazó agancspár vonalai kezdtek kirajzolódni.

És a bika folyvást jött, sietett, meg sem állt, hol eltűnt az egyes fák és cserjék mö
gött, hol teljes nagyságában jelent meg a felsorakozó dombvonalak élén. Hangot 
egyáltalán nem adott.

Mind gyorsabban közeledett, és egyszer csak a közelünkbe érkezett. Hirtelen meg
állt. Útját a csiga hangjaihoz mérten szabta ki. Előttünk állt 150, de lehet 130, talán 
csak 120 lépésnyire. Zavaromban összevissza becsültem a távolságot, nyilván a megfe
szített nézésben kápráztak a szemeim, az izgalomtól, a boldogságtól.
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Testének alsó felét növényzet takarta, felső felére rávilágított a kora délutáni, őszi 
verőfény. Magasra emelt fején a koronás, szabályos terpesztésű, szivarbarna agancs te
rült szét: a szemet gyönyörködtető szarvasfestmények képzeletben felszépített dísze, 
a Retyezát egy újabb kincse. Az agancs a vad fejedelmi ékessége. Ezé a bikáé szebb volt 
a vártnál, erősebb az elgondoltnál, az álomagancs, a gyönyörű valóság!

Tizennégyes!
Igen, szabályos tizennégyes, magas szárú, hengeres, láthatóan gyöngyözött, súlyra 

becsülve legalább 8 kiló. (Akkoriban az agancs súlya volt a döntő tényező, a pontozás 
még nem nyert szerepet.) Ma azt mondhatnám: bronz-, talán ezüstérmes agancs volt. 
Erősen hasonlított a jó somogyi agancsokhoz, de volt benne valami a kárpáti jellegből 
is. Teste szintén tömör, nagyvázú, erőteljes vadra mutatott. Nyaka rövid szőrzetű, és a sokat 
bőgő bika jellegét nem viselte magán.

Egyedül érkezett, és a helyszínen magára maradt. Vetélytársa nem jelentkezett, 
nyilván nem is volt. Az egész környék széltében-hosszában rajta kívül üresnek mu
tatkozott.

Jó darabig merev szoborként állt a helyén, majd elfordult balra, a Marmontu-feti 
(Leány sírja) irányába, a magaslat felé, olyan célpontot mutatva, amit a golyó ki nem 
kerülhetett volna. A meghatottságtól elbűvöltem csüngtem alakján, alig győztem 
agyonszemlélni büszkén tartott fejét, két mázsánál jóval megtermettebb, teljes testét. 
Majd vizsgálat alá vettem minden egyes porcikáját, fakórőt csuháját, feszülő izmait, az
tán újból és újból visszatértem az agancsra. Gusztáltam elölről, oldalról rajta az ágak 
szabályos, páros elhelyezkedését, mindegyik hosszúságát, arányosságát, figyeltem fe
hérre csiszolt hegyeit, rózsáját, az agancsszárak rovátkáit, a bika szemeinek vad égését, 
egész lényében a tettrekész kiállást.

Rabul ejtett a gondolat: ez a bika az én szarvasaimból való!
A bika pedig várta, hogy újból bőgjek egyet, vagy megrázzam a közelben kézzel el

érhető cserjéket.
Bolonddá azonban nem akartam tenni. Hallgattam és mozdulatlanul maradtam. 

A bika tetszésére bíztam, hogy mit csináljon.
Azután Péterre, a nagyszerű élmény egyetlen tanújára vetettem rövid tekintetet. 

Péter a nyílt vágás közepén mellettem hasalt és a kimagasló fűszálak függönye mögül 
figyelte a bikát. Szelíden kéklő, muszka szemei az átélt, rendkívüli izgalmaktól mintha 
kérdően, talán biztatólag, de kissé bizony bambaszerű pislogással, tompult fénnyel ta
lálkoztak volna az én tűzben égő szemeimmel. A fejével is valamit inteni készült felém. 
Nem tudtam: elragadtatásában vajon mire gondolhatott? Talán a lövésre? Szólni nem 
szólt semmit, csak nagyokat sóhajtott. A lenyűgöző percek terhe a szegény emberre 
ünnephez méltó súllyal nehezült. A látomás varázsa egészen lenyomta őt. A szerencsét
len sorsú hadifoglyot némaság fogta el a nagy, ismeretlen erdők királyi vadjának a kö
zelében. Péter sohasem látott hasonló képet.

Az elénk hozott kép főalakja, a rigyetésre kész bika, egy ideig még nem távolodott 
el messzire, aztán mégis elindult, majd meg-megállva, hangtalanul vonult tovább a vá
gás felsőbb része felé. Békében hagytuk. Nem hinném, hogy jelenlétünkről tudomást 
szerzett volna, mert a szél kedvező maradt. Ameddig szemünkkel kísérhettük, néma
ságba merülve követtük őt, a Retyezát első nagy bikáját.

Újból megvizsgáltuk a környéket, de egyéb vadat nem fedeztünk fel. A bikát egye
düli magányában érte a felriasztó, váratlan bőgés. Reá még októberben is csábítólag 
hatottak a nászidény messzehangzó zenéjéből leszakadt akkordok.
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A legerősebb érzés, ami az élmény lefolyása alatt, s azon túl is eltöltött, a megelé
gedettség jóleső érzése maradt. Ha már a telepítés folyamán fennforgó körülmények 
meg is fosztottak a mind gyakoribb találkozások örömeitől, azonfelül a sors mostoha- 
sága véglegesen kivonta életemből azt az élvezetet, hogy szarvasaink életfunkcióit fi
gyelemmel kísérhessem, a fenti élmény után mégis úgy gondoltam: érdemes volt vál
lalnom a telepítés felelősségét és gondjait.

A gurazlati képpel azután lezárult előttem minden, ami a meghonosított szarvasa
inkhoz fűzhetett. Méghozzá véglegesen lezárult. A kb. 8, legfeljebb 9 éves korúra be
csülhető bika volt a maga korában az első, egyben az utolsó szarvas, mely szemem elé 
került. Szándékosan mondtam le arról, hogy a találkozás alkalmával mindjárt a nyomá
ba lépjek, bár akkor rigyető, bakszagából is maradt volna emlékem.

Hol és milyen számban tartózkodtak az időben tehenei, maradtak-e a bika után utó
dok, voltak-e társai, e jelenségekről már nem tudtam meg semmit. A tragikus világhá
ború rá két hónappal Erdély erdeiből engem is kitessékelt.

A retyezáti szarvasokról az első hiteles értesítést csak 10 évvel később kaptam. Az ak
kori vadászmester visszamenőleg számolt be, hogy a háborús cselekmények következ
tében 12 szarvas pusztulásáról tudtak meg konkrét adatokat. Csavargó erdei munkások, 
orvvadászok lőtték le őket télen és tavasszal, amikor érték; vegyesen tehén, borjú is volt 
köztük. Hosszú szünet után, 1926-ban először hallottak bőgést két bikától. A jelentés
ben legérdekesebb volt az 1927. szeptember 23. napjához fűződő esemény. Aznap a bő
gés hallatára kicsalt birtokos vadászott ugyanabban a pagonyban, a Pirguban, ahol a be
bőgött 14-essel szerencsém volt találkozni. Három tehén és egy borjú társaságában két 
bőgő bika került a vadászok szeme elé; egy kapitális agancsúnak leírt 14-es és a tőle el
vert 12-es, „erősen visszarakott” agancsokkal. Az utóbbi terítékre is került, agancsának 
súlya „7 kiló és valami volt”. A levélíró megjegyzése szerint „ez a legelső szarvasokból 
való lehetett, mert igen öreg volt. Tisztára kizsigerelve 181 kilót nyomott.” Lehetsé
ges az is, hogy az elejtett szarvas éppen az én „bebőgött” bikám volt. Feltéve, hogy az 
volt, életkorban elérhette a 17-18 évet.

Bámulatosan nagy idő ezt elérni a Retyezáton -  üldöztetve orvvadászoktól, 
farkasjárta vadonban, hosszú, zord teleket átélve, viharokkal megküzdve -  testi lerom
lás nélkül, rigyetésre is készen, még az utolsó szeptemberben is!

Feltevésemben tehát nem ért csalódás. Ahogyan a Retyezát kitermelt kapitális zer- 
géket és őzbakokat, éppúgy állíthatott ki a kárpáti szarvasban is remek példányokat. Bi
zonyosan megállták volna helyüket a „Senkiföldje” és a Péter-hegy szarvasai mellett is.

Hogy azután szarvasainkkal mi történt, sajnos, nincs róla értesülésem. De szeretnék 
abban a hitben megmaradni, hogy a beállott szerencsétlen körülmények ellenére is 
alapjában sikerült az életközösségi „hiányosságnak” a telepítés útján végrehajtott „kor
rigálása”, és ez az áldozat nem veszett végleg kárba abból a szempontból, hogy a Retyezát 
vadfaunája a nemes gímszarvassal is gazdagodott.
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OBORNAK: AZ „ISZALAGOS” 14-ES

Szarvastrófeáim között szabályos formájával és alkotórészeinek harmonikus arányára 
nézve a legszebb agancs egy 7 kilós, de szemre annál többet mutató, páros 14-es. Az agancs 
egészében, valamint részleteiben megfelel az előírásos szépségpontok valamennyi 
követelményének.

Pontszáma 180 körül.
A trófea annakidején szakértő és szigorú bírálóra talált Metzli főerdész kollegában, 

aki a nyílt, erdei és a vadaskerti területeiről nem egy díjazásra érdemesnek talált szar
vasagancsot állított ki. O maga is művésze volt a rajzolásnak és a festésnek. Rajzköny
vében felvázolta a szarvasairól megfigyelt agancsokat, és szépségük alapján szokta azo
kat pontozni. A 14-es láttára anélkül, hogy figyelmét az agancsra felhívtam volna, 
élénken felfigyelt, és azzal a találó kijelentéssel élt: az ilyen bikát minden bizonnyal szí
vesen ereszteném be a szarvasaim közé. A trófea ideálisan szép!

Ügy is van, mutatja az agancs fényképe is.
Én ennek ellenére is úgy vagyok vele, mintha felőle bizonyos „szépséghiba” vetőd

ne. A szépséghibát nem magán az agancson találom, hanem az élő szarvason. Rajta ma
radt egy kép, amely a vad elejtéséről vetődik vissza a vadászra. Mint vadásznak az az ér
zésem, hogy egy vadásztrófea igazi becsét a zsákmányolásnak, magának a vadászatnak 
a varázsa emeli ki és tartja fenn. A fogalom, amit aztán a már holt trófeához szokás fűz
ni, elejtője előtt soha sem fejezheti ki a trófea gyönyörködtető vonásait.

Lássuk hát ezt az obornaki trófeát a maga emlékeivel!

A 30-as években a nyugat-zalai erdők közé zárt Óbornak környékén az erdőőrök új 
szarvasnyomra lettek figyelmesek. Az uradalmunkhoz tartozó obornaki pagonyba a 
legritkább esetben szokott szarvas beváltani, mert a rendszeres tartózkodásuk a távo
labbi erdőségekre esett. Ott viszont -  a vadkárok divatba jött titulusa alatt -  akkoriban 
tervszerűen lőtték a szarvast. A kérdéses bikának nagy szerencséje volt, hogy a szom
szédos területeken őt fenyegető lövéseket éveken át sikerült kikerülnie.

Történt azután, hogy egy augusztus végi napon a vadnyomozásban mester Berdálnak 
sikerült ellopnia a nagy titkot: „egy ismereden bika pagonyunkban tartózkodik!”

Az obornaki erdők között elterülő, kb. 90 holdas, sűrű fiatalosban cserkészösvénye
ket tartottunk tisztán. Maga a terep hullámos dombvidék, két meredek lejtésű 
völggyel. Hiányossága, hogy vízben szegény. Őzből is mindössze 3-4 lakta a pagonyt, 
amely rókában volt a legnépesebb. (Ebben a pagonyban lőttem 1920. november 10-én 
a vidék utolsó vadmacskáját.)

A hosszú nyári nap lehetővé tette, hogy a felvett jelentés alapján a területre kiszáll
jak. Az útbaeső csemetekertben kéznél levő fiúkból hármat beállítva, a tereléshez fog
tunk hozzá. Más módszerrel ott nem lehetett élni, mert a kis terjedelmű erdőrészleten 
kívül eső területek vadászatilag mind idegen kézben voltak.

Kisebb részletekre osztva „átfésültük” a nehezen járható, túl sűrű állományokat. 
A puskás (jómagam) felállására csupán a régen felhagyott szekérutak és a cserkészös
vény szolgáltak. (A területet nem is szoktuk levadászni, mert ahhoz különös szerencse 
kellett, hogy ott valaki rókára vagy nyúlra lövéshez jusson.) A hajtásokat a legjobb tu
dásunk szerint vezettük le, a beváltott szarvasbikára azonban nem találtunk rá.

Hátra volt még a lejtős oldal, a végében hirtelen meredekséggel, amit a fátlan fol
ton erózió eredményezett. Kicsiben olyan lekopott tereprész az, aminőt a havasjáró ro
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mán nevez úgy meg, hogy „kurugrunului” -  olyan helyen a béka is a hasán kénytelen 
lecsúszni. Hogy ott aztán szarvas ereszkedjék le, arra legkevésbé számítottunk. Pedig 
éppen ott történt meg az az eset, egyike a gyakoriaknak, amikor a nyugalmából felza
vart vad -  ez főképpen a szarvasról ismeretes -  az előtte közelebbről nem ismert terü
leten nekivág bizonyos „lehetetlen” irányoknak. A vendégvaddal éppen ez szokott a leg
nagyobb baj lenni, ezért szokás aztán csak szükségből élni tereléssel, hajtással. A durva 
zavarással mindent kockáztatunk!

Jobbnak véltük, ha a hajtás mentén oldalt mozgó puskásként állok fel, amire az ös
vény is szolgált. A hajtok részéről adandó jelzésekhez igazodva majd módom lesz -  elő
re is, hátra is -  a menekülő szarvas közelébe jutnom. Az elméletileg helyesnek vélt tak
tika nemegyszer szokott sikerre vezetni -  miként az egyébként ismeretes.

Sajnos, most másként történt.
A felzavart szarvas -  mondjuk úgy, hogy gondolkozás nélkül -  egyenesen nekiro

hant a meredek ároknak, annak is a legcsúszósabb pontjának. A szarvashoz legközelebb 
álló Berdál a bikát megelőzni igyekezett, és (jelzését felém leadva) a szakadékhoz fu
tott. A szarvast azonban nem sikerült megelőznie. Szaladtam én is, ahogy bírtam, de 
lekéstem -  mindössze egy szarvashosszal. Alire Berdál közelébe értem, az idegesen in
tegetett felém és botjával az árok fenekére mutatott. A késés miatt azonban már nem 
láttam semmit, a nyugati irányba eliramodott bika zörejéből csupán elenyésző hango
kat hallottam.

Berdál, ez a komoly, edzett ember a példátlan lefolyású mozzanattól alig tudott szó
hoz jutni, annyira elképedt. A hajtok elől elrobogó, nagy agancsú bika őt majdnem fel
öklelte, s egyenesen a szakadékba vetette be magát. Az árok túlsó partján aztán a cser
jésre felfutó, erős iszalag csóváinak ment neki, ahol agancsát az iszalag hosszú, szívós 
folyondárjai kötélszerűen fogták le. A bika, vergődése ellenére, a kötélvastag szárak tö
megéből jó darabig nem tudott kiszabadulni. Tépte magát, többször oldalára bukott, 
és „csoda módon” -  így mondta el Berdál -  azon helyen „vergőlődött”. Mindezt látta 
és várta beérkezésemet, ezért integetett felém, ahogy csak tudott. De én elkéstem. 
A bika a fojtogató kötegekből néhány másodperccel előbb kiszabadult.

így jár az, aki durva hajtásra kényszerül egy nemes agancsárral szemben! Utána már 
tépheti akár a haját is, a merész játszmát elvesztette.

A rákövetkező év folyamán vártuk-vártuk az elmenekült „iszalagos” bikát. Sorsára 
aggodalommal gondoltunk, féltettük, hogy baj ne érje. A szarvasokat a mezei termé
nyekben okozott, holott csak lényegtelen, kártételeik miatt szerte a környéken halálra 
ítélték. Túlzásba vitték a dolgot, a vadkár kérdését „felfújták” A mezőre elbitangoló 
jószágnak, a borznak és holmi „kétlábú” lények kártevéseit mind a szarvasokra fogták. 
A szomszédos Esterházy hercegi kerületben, mielőtt bérbe adták volna, érthetetlen 
módon, egy időre kiadták a jelszót: lője a személyzet is a szarvast! Tehát minden okunk 
meg volt félteni az „iszalagost”

1931 késő őszén Berdálnak portyázásai közben sikerült végre új nyomokra találni, és 
a nyomok méretei egyeztek a „mi” bikánk nyomaival. A nyomok azonban nem vezettek 
a mi pagonyunk felé, elkerülték az obornaki földeket is, a bika szállása idegenben maradt.

Ez volt a helyzet 1932-ben is. Megjött a szeptember, el is múlt, bent voltunk már 
az októberben, elérkezett az idény utolsó törvényes napja, 15-e. A ragyogó reggellel 
ébredt őszi nap fájdalmasan emlékeztetett a nevezetes zárónapra, s az elsorvadt remé
nyekből talán csak egy parányi szikra vibrált még bennem. Beletemetkeztem az irodai
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munkába -  legjobb lesz az izgató érzéseket elfojtani. Ha történnék még „csoda”, arról 
csak Óbornak felől érkezhet hír. Délig nem is lenne késő.

10 óra körül az irodában megszólalt a távbeszélő. Odaugrottam: hátha? Nem kö
zönséges hívás volt -  az uradalmi major szólalt meg, az Obornakhoz legközelebbi, 
Homokkomáromból. Ismerős hang közölte velem: Hegyi Antal erdőőr küldönc útján 
jelenti, hogy egy sebzett (!) szarvasbikát hajnalban „becsapázott” az obornaki 4-es szá
mú erdőrészletbe.

A válasszal rögtön készen voltam: az erdőőr várjon a „felkapált nyiladék” aljában. 
Én segítséget viszek, ő meg a nyugati határt tartsa figyelemmel.

A jelentés átvétele után három órával a zsigárdi erdőn magamhoz vett Berdállal együtt 
felérkeztünk a megjelölt helyre. A történteket Hegyi Antal jelentéséből tudtuk meg.

Előző este 3A 8-kor Óbornak község kertjei alatt lövés hangzott el. Az este sötét 
volt, kevés csillagfénnyel. A lövés gyanúja falubeli orvvadászra vetült, hangja után go
lyólövés volt, ám lehetett akár nyúlra leadott sörétlövés is.

Amint pitymallani kezdett, az erdőőr -  a falu lakosai és kutyáik még aludtak -  felke
reste a kertekalját. A mezei terményekből egy parcellán még kiszededen répát talált, a par
cella az egyik háztól keskeny sávban nyúlt ki az erdőig. A répaföldön szarvasnyomokra 
lelt, bikanyomokra. A bika északnyugatról érkezett, a magas szálerdő védelme alatt, és 
éppenhogy rágcsálni kezdett egy répafejet, máris lövés érte. Óriási ugrással távozott, ke
vés vért freccsentve a földre. Megkerülte a kis falut, és lépésben bevonult a mi pago
nyunkba. Azt találta legközelebb és az elrejtőzésre a legsűrűbbnek. A harmatos sarjúfü- 
vön betérve a völgybe, beváltott a 4-es tag nyugati oldalára. Az erdőőr kivezető nyomot 
nem talált és a keresést abba is hagyta. A répához újból visszatérve megállapította, hogy 
az ismereden orvvadász a bikára 7-8 lépésről lőtt rá, valószínűleg katonai fegyverből. 
Leshelyül a répafölddel szomszédos parcellán az egyik kukorica-szárkúprakást válasz
totta. Leshelye jól felismerhető. Az erdőőrnek a szarvas régebbi nyomait nem sikerült 
felfedeznie, az nem járt azelőtt se a kertekalján, se a szántókon, se a mezőn.

A jelentés átvétele után magam is szemlét tartottam és a bika nyomvonalát végig
vizsgáltam. Az árnyékos helyeken a fű még harmatos volt, a kevés vércsepp azonban 
már felszáradt. A vadorzó nem követte a nyomokat.

Odaérkezve a helyhez, ahol Hegyi két faágat tűzött le, megbeszéltük a teendőket. 
A határozattal hamarosan készen álltunk. Berdál fogja a nyomokat követni, Hegyi, 
mint terelő, tőle oldalt és párhuzamosan, valamivel előbbre fog haladni. Én az erdő
részlet északnyugati sarokpontján fogok elállni, onnan két irányba nyílik megfelelő ki
tekintés. Lövéssel mindegyikünk élhet.

Az elállás megtörtént, s én a fejleményeket lövésre készen vártam.
Eltelt egy jó negyedóra, amikor -  meglepetésemre -  Berdál jelent meg a völgyben és 

intett felém, hogy a dombélről menjek le hozzá.
Nem értettem a dolgot. Amennyiben a bikát dermedten találta, ennek a jele a megfele

lő füttyentés lett volna, ha pedig élve pillantja meg a bikát, kötelessége volt lövéssel élni.
Gondolataimba merülve mentem le a völgybe, mert nem egészen tetszett a dolog. 

Berdál aztán elmondta, hogy sikerült a szarvas közelébe jutnia. A szarvas testét és agan
csát teljes egészében elfedik a leveles ágak, csak a nyaktöve vehető ki. Még feltétlenül 
életben van, mert fejét magasan, fenn tartja. Egyébként a domb lejtőjén jól elhelyez
kedett, ahol mozdulatlanul kitart, ahogyan a déli, meleg órákban pihenő vad szokott 
tenni. A szél kedvező. Berdál a maga részéről azt ajánlotta: tartsak vele, mert már ki
nézte azt a pontot, ahonnan a bikát -  egészen közelről van szó -  nyakba lőhetem.
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Sehogy sem tetszett a dolog, mert nincs keservesebb valami, mint vadat bizonyta
lan helyzetében végezni ki. Jobban szeretném, ha a bikát indulásra késztetnénk! Az vi
szont igaz, hogy kockázatos. Jobb lesz vele nem kísérletezésbe fogni! A sebzés mérté
kéről fogalmunk sem volt, bár a jelek után bizonyos testfelületi, jelentéktelen sérülésre 
gondolhattuk. Azzal sem voltunk tisztában: vajon miféle bikáról van szó? Bárcsak az 
„iszalagos” lenne, az pedig nagy bika, nagy aganccsal!

Egy darabig még tanakodtam, majd Hegyit -  elővigyázatosságból -  elküldtem az 
eredeti sarokállásomra. Berdállal aztán bevonultunk a sűrűségbe. Én mentem elöl, 
Berdál mögöttem irányított. Közel száz lépést haladva Berdál rámutatott a vöröslő 
foltra, a szarvas nyakára. Agancsából tényleg egy falatnyi sem volt kivehető.

A takarásban elhelyezkedett vadra vonakodtam rálőni. Kedvem lett volna más ol
dalról kerülni hozzá. Erről azonban a környező sűrűség miatt le kellett mondanom. 
Végül egy golyót küldtem a nyaktő fedetlen részébe. Iszonyatos vergődés volt rá a fe
lelet. A nagy test feldobta magát, s vergődését erős kirúgások követték. A haldokló 
szarvas agancsával verdeste, tépte a tölgyfiatalos lombozatát. Egyszer csak a fejével ki
fordult a sűrűség aljára.

Elámultunk!
Erős, tenyeres, koronás agancs terpeszkedett előttünk; szabályos 14-es trófea. A meg

lepő kép láttára még a lélegzetünk is elállt.
Berdál ráismert volna az „iszalagos” bikára. A titokzatos szarvast nem is képzeltük 

ennyire erősnek. Maga az agancs foi  ̂ alkatú, hasonlóan arányos felépítésű trófeát 
vidékünkön nem ismertünk.

Véget vetendő a földön fetrengő királyi vad kínos halálküzdelmének, újabb golyót 
repítettem a nyakába. Amint a nemes állatból a pára kiszállott, agancsánál fogva kihúz
tuk a lombozat alól, és a testén azonnal az első lősebet kerestük meg.

Az orvvadász golyója a hasa alján, a közepén éppen csak horzsolta. A szarvast a lö
vedék keresztben állva érte, a szakított lőseb „sráfja” legfeljebb 8 cm lehetett. A golyó 
csak mint súrolás hatott, a bőrön lyukat nem vágott, csupán keskeny hasítást végzett, 
így a bika beleit sem sérthette meg. A bevarosodott sebet száraznak találtuk. A kiszi
várgott vérből a sebágyban, a földön és a leveleken nem maradt nyom.

Mindhármunk véleménye megegyezett abban, hogy az orvvadász ejtette lőseb nem 
lett volna halálos, én azonban ettől eltekintve és ennek ellenére sem éreztem magam 
teljesen megnyugodottnak. Úgy vagyok azzal az első sebzéssel, amely a szarvast érte, 
hogy a magam részéről sajnálatos „szépséghibának” tartom, amely az eredeti illúzió 
teljességén valamit ront.

A kiváló szarvastrófea ezért „szépséghibás” nálam. Mert hogy örömöm is legyen 
a vadászat eredményében, az a megnyugtató tudat szükséges hozzá, hogy azt a vadat 
egyedül, a magam erejével, a magam ügyességével ejtettem el.

Végül hadd foglaljam össze a szarvas(bika)idényre eső szerepléseim előbb leírt so
rozatát:

1. A „Senkiföldjén” az orvvadászok megelőztek;
2. A Maros mentén én előztem meg az orvvadászokat;
3. A zalai Obornakon a vendégbika előbb találkozott az orvvadásszal (aki egyébként 

a sebzett állatot, a jelek szerint, nem is kereste), aztán pedig velem.
A királyi vad, a szarvasbika azonban mindig ott volt ennek a különös sorozatnak 

a gyújtópontjában!
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A ZSIGÁRDI VENDÉGSZARVAS

A különállóan kisebb kiterjedésű, a nagyvadtól állandóan nem lakott erdőkben nem 
lenne alkalmunk például szarvassal találkozni, éppúgy vaddisznóval sem, ha a hosszú 
távú kirándulásokra hajlamos szarvas egyszer-másszor a szülőhelyéről nem indulna el 
távolabbi vidékekre is. Ennek köszönhettem én is, hogy Kanizsa-vidéki erdeimben 
vendégként szarvas jelent meg. Legtöbbször bika alakjában, aztán volt eset, amikor ép
pen csak átvágott az erdőn, vagy egy időre meg is állapodott benne. Az obornaki pa
gony volt arra a legalkalmasabb, oda a nyugati erdőségek szarvasa összefüggő erdők
ben érkezett le. A bajcsai pagonyba már ritkábban, mindamellett vetődött el szarvas; 
ellenben a két erdőtest között elterülő zsigárdi pagony sehogy sem szokott a kóborló 
szarvas útjába esni. A Zsigárd körüli falvak népe nem is ismerte a szarvast, nem tudott 
annak a kártételéről sem, hiszen ilyen nyomokat nem talált.

Az ezer holdnál is nagyobb erdőt, amely ártéri, sík területen insularis fekvésénél 
fogva egy nagy apróvadas remíz jellegét viselte magán, körös-körül mezőség, legelő, 
tanyák és falvak övezték. Az erdő telve volt nyiladékkal, és környéke éjjel-nappal zajos. 
Az erdőben nagyvadból csak az őz tenyészett.

20 év eléggé hosszú idő, de a 20 év folyamán mindössze talán ha háromszor jelentkezett 
ott szarvas. Két esetben valami fiatal bikát figyeltek meg, szarvastehén meg csak egy alka
lommal talált -  rövid órákra -  szállást a pagonyban. Azok a vendégszarvasok is más és más 
erdőrészletet kerestek fel, nem ismerhették ki magukat az előttük új és különös környezet
ben, eltávozásuk is más és más útvonalon történt. Vadjárta forgók hiányában a messziről be
érkezett szarvas nem érezte jól magát, és -  a jelek szerint -  egyikük sem tért többé vissza.

Ilyen pagonyban aztán szarvassal találkozni; legalább annyi kellett ahhoz, mint 
a vakszerencséhez. És abban is csak olyan személy részesülhetett, aki kitűzte maga elé, 
hogy keresni fogja azt a bizonyos vakszerencsét. Nyitott szemekre, szorgalmas erdőjá
rásra volt szükség, hogy rátaláljon -  ha másra nem -  a vad nyomaira. A kintlakó 
B.[erdál] erdész volt az, akinek figyelmét nem kerülte el semmi, amit nem látott teg
nap és új volt előtte másnap. Mi, erdészek jól tudjuk, minő megbecsülésre érdemes az 
ilyen „telivér” erdész-vadász bajtárs.

1932. szeptember hónapja esemény nélkül közeledett a végéhez, a szarvasidény már 
alkonyodóban volt. Ezért keltett nagy meglepetést számomra, amikor 27-én dél tájban 
az irodába Zsigárdról küldönc állított be. Rövid jelentést hozott, ezúttal is a mester
nyomozó Berdáltól: a 64. sz. tagban egy szarvasbikának „kell” (így írta) lennie! Sies
sünk, ő a csemetekertnél fog ránk várni.

Vendégszarvas a zsigárdi erdőben! Igen nagy újság volt. Mielőtt a kimenetel felől 
intézkedtem volna (éppen kéznél volt, csak fel kellett ütnöm az „A” üzemosztály lapja
it), az üzemtervben utánanéztem a kérdéses tag állományleírási adatainak. Vadászat 
céljából ez nem volt szokásomban. A 64 sz. tagot is minden részletében jól ismertem, 
végeztünk benne ültetést, pótlást, ápolást és csemetekert is tartozott hozzá. Mindezek 
ellenére felfrissítettem a kérdéses tagra vonatkozó nyilvántartási adatokat.

Zsigárd egyike volt a legváltozatosabb állományviszonyú erdőtesteknek. Jellegzésül 
leírom a 64. sz. tag akkori állapotát.
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A 24,4 kh kiterjedésű tag 8 erdőrészletből állt:

a, 9,4 kh lucfenyő 6o%, erdeifenyő 20%, simafenyő io%, vegyes lombfa 10%;
b, 0,4 kh tölgyes nyírrel;
c, 6,5 kh erdeifenyves;
d, 0,9 kh akácos;
e, 0,4 kh kőris 90%, mezgés éger 10%;
f, 2,0 kh kőris 80%, m ezgés éger 20%;
g, 2,4 kh kőris 40%, mezgés éger 50%, lucfenyő 10%;
h, 2,4 kh kőris 70%, vörös tölgy 10%, amerikai kőris 20%.

Szórtan: vörösfenyő, duglaszfenyő, virginiai boróka, juhar, szil, fűz. A tag keleti vo
nalán jegenyenyár fasor, a nyiladékok szegélyén seprőjeneszter cserje.

Tengerszint feletti magasság 160 m. A faállományok életkora 39, 14, 8 és 5 év. Sű
rűség, záródás változó fokozatokban, átlag 90%.

A szarvas tartózkodása szempontjából a cserjeszint nélküli és tisztított, majd gyérí- 
tett szálas állományok szóba sem jöhettek. Legbiztosabbnak a tag közepét elfoglaló 0,4 
kh sűrű, fiatal, 14 éves, nyírrel elegyes tölgyes mutatkozott. Fafajainál és szerkezeténél 
fogva ez felelt meg legjobban a Kanizsa-vidéki szarvasnak, mert az többnyire hasonló 
környezetben született és nevelkedett fel.

Kikocsiztunk az erdőre. Kíséretemhez tartozott erdőmérnök sógorom (Mundi) és 
fiam, az elsőéves erdőmérnök-hallgató, a „balek” Berdál két hajtóval a csemetekertnél 
várt ránk, és a tag déli nyiladékán vezető homokos úton elmosódott szarvasnyomhoz 
vitt el. A nyom közepes bikára mutatott, déli irányból érkezett és a tagból nem váltott 
ki. Ezt Berdál a délelőtt folyamán többször is ellenőrizte. Meggyőződése volt, hogy 
a bikának bent „kell” lennie a tagban.

A rácserkészés szóba sem jöhetett. A tagot tehát meg fogjuk hajtani. Mást nem is 
tehettünk volna. A rigyetés idején tehén után elkóborló bika valahogyan -  elkésve a dé
li erdőkben éjjeli körútjáról -  éppen csak pihenőt tart, másnap már üthetjük a nyomát, 
és a visszatérésére sem volt semmi remény. Azzal is tisztában voltunk, hogy a vad ki
mozdítását és terelését délről északi irányba fogjuk lefolytatni. Az erdőség lA része 
északra nyúlt, és a szarvas azon át érhette el legközelebb az északnyugatra elterülő nagy 
erdőket. Onnan indult el a túl hosszúra kiterjedt útjára. A gyenge széláramlás is nyu
gatról jött felénk.

A kivitelben úgy állapodtunk meg, hogy a túl széles tagot két részre osztva, előbb 
a nyugati felét hajtatjuk meg, különös tekintettel a beletartozó tölgyes sűrűvel. Fiam 
a nyugati nyiladék közepe táján elállva uralni fogja a nyiladék egész vonalát. A tag ke
leti vonala elhanyagolható volt. A vad délre történő visszatörése éppúgy kieshetett 
a számításból. Azt kellett legelőbb számba vennünk, hogy vendégünk vajon az első 
esetben tart-e látogatást a zsigárdi pagonyban. Látogatásáról a múltban nem volt sem
mi jel, így aztán amennyire nekünk nem volt támpontunk, annyira járatlannak tekin
tettük a pagonyba betévedt szarvast is. A szarvas sem tudhatta előre, hogy egy erősza
kos közbelépésre majd mit fog neki ösztöne parancsolni, hogy a durva zaklatás elől 
a helyes irányba térjen ki.

Elképzelésemet, ahogyan szokásom volt, megtárgyaltam társaimmal is. Berdál egyet
értett velem. A sógor és fiam, mint balekok, a nehéz kérdéshez nem szólhattak hozzá. 
A leadandó lövés szempontjából nagyjában egyenlő kilátással voltunk. A bika kitörhetett
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a szél ellenében nyugatra is; a tagból arrafelé ösvény vezetett ki. Az ösvényt pedig elősze
retettel szokta igénybe venni a menekülő szarvas, különösképpen az agancsos bika.

Nehogy a tag keleti része megszállás nélkül maradjon, magam betértem a tag köze
pe tájára, hogy valahol ott foglaljak állást. Olyan pontra képzeltem azt el, ahol az ala
csony növésű állományok között alkalom nyílhat kilövésre, egyben betekintésem kellett 
nyíljon a tag nyugati felét betöltő sűrű lucfenyves szegélyéig is. A bikáról feltételeztem, 
amennyiben nem tér rá a kivezető ösvényre, úgy nem fog nekitörni a száraz ágakkal sű
rűén telenőtt fenyvesnek -  legyen bármennyire szűk állású vagy kisebb az agancsa. 
A vízszintesen elhelyezkedő sok ágcsonk még a szemét is veszélyeztetné.

Hosszabb keresgélés után rátaláltam egy megfelelő pontra.
[A kézirat itt megszakad, így a következőket a lőjegyzékből idézzük]:

Erdeifenyves és akácos között földön ülő stand. Láthatárom végén lassan ügetve 
jött a hajtott bika! 80 lépésről szívlövés. 130 kg, agancsa 4,5 kg-os, 10-es bika.

BARKÁCSOLÁS A DÉL-SOMOGYI ERDŐKBEN

A vadállomány szabályozása körébe tartozó művelet, a szelektálás, azaz a „minősített ki
lövésnek” az a módja, amely a fejlődésben elmaradt egyes példányok kivonását abból 
a célból végzi, hogy azon a területen az ott elérhető java vadállomány alakuljon ki. Er
re a műveletre alkalmasabb kevés olyan terület kínálkozott volna, mint amilyen a dél
somogyi homokháton elterülő Kaszó-Berzence fekvésű nagy erdőség, ez a maga nemé
ben kivételes értékű, hírneves terület. Ott az erdőnek és a vadnak olyan harmonikus 
együttélésébe fogok betekintést nyerni, aminőről a század elejéről ismert Achleitner* 
szak- és regényíró is elmondhatta volna, hogy a felkeresett erdőség a képzeletbeli „va
dászparadicsomnak” egy részletét tárta fel előtte. Ottjártamkor engem is az a kellemes 
érzés fogott el, hogy a természet építő-díszítő kedvében ünnepi külsőt ölt magára, és 
mosolyogva mutatja be a vendég előtt sorjában a*, dei élőhely vadban gazdag kincseit.

A felkeresett erdőség a hazai síkvidéki lapályon a nagyobb kiterjedésű erdőtestek egyi
ke. Ami az Inke községtől mintegy 30 km hosszúságú vonalon a Dráváig lenyúló erdősé
get jellemzi, nem is annyira regényes külső megjelenése emeli ki a horizontális síkság 
szintjéből, hanem különleges táji típusát inkább a térmértéket kitöltő tömegerdő fejezi ki.

Ami valamennyire hiányzik, az a tájat behatároló kerethez tartozó forma szépsége. 
A faállományok összefüggésükben többnyire egyformák. Ezért kevés helyen változik a 
kép az erdőjáró előtt, akinek tekintete a hosszú nyiladékok mentén nem talál színezet- 
tebb emelkedésre, bármerre tekintsen, ott is csak a síkra lehajló égboltozat kékségét 
fogja látni. Egyedül az erdőség közepe táján lévő „Király-hegy” nyújt némi kilátást a 
150 m-es síkfelületre, ámde a Király-hegy dombhát jellegű kúpja sem magasabb 28 
méternél. Fel kell még mennünk a 20 méteres mérnöki gúlára, hogy a környezet egé
szére szélesebb kilátást nyerjünk. Amit aztán onnan az erdőjáró a szemhatárig szétte
rülő, tömör erdőpalást képében tekintetével bejárhat, mint komoly nagyvonalúság mu
tatkozik előtte, regényességét pedig -  élén az uralkodásra hivatott szarvassal -  az 
erdőkben élő vadállomány adja.

Kora ősszel a sárguló zöld palást rejtett pontjairól az erősnél is erősebb agancsárok 
harsogó riadója hallszik fel, télen aztán kanyargó vadnyomok kitaposott csapásai tanú

* Lásd a „Találkozások” című fejezetben „Az útibörönd titká”-t.
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sítják, hogy a királyi rangú állatok otthonában vagyunk. De minő szarvasokéban? íme: 
aKaszó-erdei statisztika 1943-ig nem kevesebb, mint 15 arany-, 25 ezüst- és 15 bronz
díjas szarvasagancsról ad számot!

Három alkalommal egy-egy rövid vadásznapot töltöttem itt, kétszer Kaszó és egy
szer Berzence erdeiben. Azok nagyon élvezetes, egyszersmind tanulságos vadászatok 
voltak. A vadászatok eredménye, magától értetődően, nem a vadfaj példányainak a ja
vából, hanem „csak” kilövésre, mégpedig a minősített kilövésre valók voltak. Tíz elej
tett szarvas, és túlnyomó számban szarvastehenek. Lenézőleg mondta volna ezekre 
egyik-másik századeleji, igényes, főképpen elkényeztetett úrvadász, hogy a szarvaste
hén trófeátlan -  az egyedüli ékessége a lapátfüle -, vele aztán nem eléggé ildomos fog
lalkozni. Aki ilyen véleményen volt, az jól is tette, ha ő maga nem avatkozott bele az 
állományszabályozás kényes kérdésébe, és annak kivitelét a szakembereire bízta. Ahol 
aztán vadászatilag képzett erdészek szabályozták a vadállományt, ott a kapitális bikák 
meg is teremtek. Viszont ahol a sportvadászok dirigáltak, volt ott ugyan tehén bőven, 
de a legtöbbje satnyára degenerált. Csak arra a feltevésre voltak valók, hogy majd azok 
fogják becsalogatni a -  szomszédból várt -  „nagy” bikákat.

Amikor Somogy ezen részén jártam, az egybefüggő erdőség északi fele Hohenlohe 
herceg, a déli fele Festetich herceg uradalmához tartozott. A szelektáláson az ottani va
dászmesterek vendégeként vettem részt.

Az alább leírandó esetekben barkácsoló vadászatokról lesz szó. A barkácsoló mód
szerről ismeretes, hogy az lovaskocsival vagy -szánnal folyik, ugyanis még nem tartunk 
ott, hogy a vadat gépkocsival vagy helikopterrel keressük fel. Van aztán a hagyományos 
barkácsolás kivitelében is némi minőségi különbség aszerint, hogy azt körülzárt vadas- 
kertben, vagy nyílt területen gyakoroljuk-e. Mégiscsak más a vadászat az utóbbin, ahol 
a nyílt területen szabadon helyet változtató és jelképileg egyelőre még „uratlannak” 
maradt vad után való járás több vadászias felkészülést kíván meg. A siker eshetősége 
sem annyira biztató, kevésbé tempírozható, mint a zárt vadasban, ahol a vad viselkedé
se a helyzethez alkalmazkodhat. A nyílt területi vadászat -  kockázatosabb jellege elle
nére is -  tartalmasabb élvezetet nyújt a vadász számára, mint a vadaskerti. Még akkor 
is, ha a kísérlet nem is vezet gyorsan, talán órákon belül a kívánatos sikerhez.

1940. január 15.

A lovasfogat Nagykanizsáról indult és 2 óra alatt érte el, Kanizsaberek majorgazdaság 
érintésével, az erdőségbe zárt Kaszót. Eredeti neve Kaszó-puszta volt. Nem állt más
ból, mindössze egy düledező, lakatlan kis csárdából, ahol régente betyárok tanyáztak. 
Amikor 35 évvel ezelőtt a közelében elterülő Baláta-tónál jártam, még megmutattak 
egy évszázados tölgyóriást, amelynek üregében rejtették el a betyárok a fegyvereiket és 
a zálogolt holmit. Az 1910-es években Kaszó-puszta, a környező erdőkkel együtt, 
Hohenlohe herceg tulajdonába ment át, és állandó erdészeti teleppé fejlődött. A gömb
fából épített, egyszerű, földszintes kastély kedvelt lakóhelyévé vált a német hercegnek, 
aki a vadászattal ott évről évre több nyári és őszi hónapot töltött el. A magyar táj vará
zsa annyira elfogta a már magas korú herceget, hogy komolyan tanulta a magyar nyel
vet. Petőfit szorgalmasan olvasta, sőt fordította, és kedvet kapott a versírásra is. Jellem
ző volt azon intézkedése: nevezzék a leibjágert „testvadásznak”, és nevezzék a Tátráról 
lehozott, tót lóápolót pedig „a négyesfogat ostoros kocsisának”. A hírneves vadász fő
úr szemeit is Kaszón hunyta le örökre, egy verőfényes májusi reggelen.
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Kaszón a fővadász várt reám. Ő lesz -  szolgálati fogatán -  a kísérőm, illetve a veze
tőm az aznapi barkácsoláson. Célunk az erdő bejárása és annak kapcsán szemlét tarta
ni a szarvasállomány felett.

Szükség, lesz fegyverre is. Mint a fővadász mondja, szarvasai között találni még ki- 
lőnivalót. Tisztában vagyunk azzal, mit értsünk az „ausschusshege” alatt; a német an
nak mondja a kilövéses vadtenyésztés szelektáló műveletét és nem nevezi „selejtezés
nek” Ezt a kifejezést nem szeretem hallani, idegenkedem is tőle. A valamely alkati 
vonásánál, illetve szépségkellékei hiányosságánál fogva fogyatékos, vagy szám feletti 
nagyvadra illőbbnek tartom azt mondani „kilövendő” vad, mint „selejtezendő”

A „testvadász” lakásáról 9 óra tájban indulunk el, és irányt veszünk a Hamuház nevű 
pagony felé. (Hamuház annyit jelent, hogy valamikor hamuzsírt főztek az őserdők fájá
ból, ez a név Kanizsa környékén több helyen előfordul. Sőt a Retyezáton is találkoztam 
a Kalder -  Üst -  dűlőnévvel, ott is az ősbükkösök fáját hamvasztották el.) Északi irányba 
haladunk, égeres szalagerdők és kisebb-nagyobb erdei tisztások mentén. A szélcsendes, 
bágyadt fényű reggel a vadászatra kedvező lesz, a téli hideg kesztyű nélkül is eltűrhető.

Lépésben indulunk előre.
A teleptől alig tíz percnyire, amit nem is vártam volna, három nyugodtan álldogá

ló szarvasra találunk. A magas szálerdő gyér cserjésében állnak és -  fejüket felénk sem 
fordítva -  nyugodtan maradnak a helyükön. A hosszú fejű, mély hasú tehén, sötét szí
nű csuhával, éppen a kérődzését végzi, erre mutat mereven előrenyújtott nyaka is. Mel
lette valamivel világosabb színezetű, karcsú ünő áll, fajának szép példánya, a harmadik 
pedig a nagy testű tehén mögötti, arányos alkatú borjú.

-  Törzscsalád -  jegyzi meg társam -, príma tehén, már a kilencedik borjút hordja 
magában.

A familiáris képet öröm látni, meg is állítjuk a lovakat, hogy meggusztáljuk a kis fal
kának mind a három tagját. A nyalka kis borjú bikára mutat, a jövő ígérete, számít is rá 
a fővadász, hogy az Kaszó Európa-szerte ismert agancsárainak méltó utódja lesz.

Ahogyan a kanyargós szekérúton haladunk tovább, az erdő sűrűjébe itt is, ott is 
a téli nap párás verőfénye világít be. Aztán több ligetes részlet következik, de ennél is 
több a pár méterrel felmagasodó dombhát a jellegzetes seprőjeneszter (Spartium) zöld 
szőnyegével borítva. A cserjések mentén őzek lépegetnek kettesével, hármasával, s ép
pen csak odafigyelnek a kocsi zörgésére.

Valójában „vadas” területen járunk -  állapítom meg -, látszik a vad magatartásán, 
hogy biztonságban érzi magát. Egy négyes rudli, távolabbra hetes szarvasfalka -  hason
ló, otthonos nyugodtsággal -  készül bevonulni a nyiladékokkal átszelt cseres-tölgyes er
nyője alá, de eközben a külső cserjésben megállnak. Távcsövezés következik. A fővadász, 
aki a szarvasait „személyesen” ismeri, ezúttal mintha egyet-egyet keresne közöttük.

A kocsival kis fordulóval élünk és betekintünk a Spartium cserjés hajlat mögötti ol
dalára. Előbb a fővadász veszi észre, hogy egy magányos tehén, lehet mögötte több is, 
a dombélen visszamaradt és merőn figyel a kocsi felé. A zöldből kivereslő nagy test 
a seprűszerű gallyaktól kétharmadában takaratlan jól fest.

-  Elkészülni! -  hallom a felhívást, s társam irányítja a kocsist, hogy a szarvas jól lö
vésre álljon. Az akkor sem mozdul el a helyéről, amikor tőle vagy 70 m-re a lovak meg
állnak. A kocsiról le sem kell szállnom, nyugodtan célba vehetem a tőlem bal oldalt, 
kissé elfordultan álló vad kivilágló váll-lapját. Könnyen megy az ezúttal céltávcsöves 8 mm-es 
Magnum H. M.[antel] lövedéket útjára ereszteni. A tehén pár rövid ugrás után elvágó
dik. Mondhatni: tűzben rogyott össze, ahová vágódott, ott nem mozog a seprűs cserje.
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A fővadász hozzáfog a feltöréshez -  a meddőnek maradt tehenet szívlövés érte. Azon a 
helyen, a kivérzésre elhelyezett szarvas körül, hagyunk mindent elrendezve. Aztán ko
csizunk tovább Rinya-erdő irányába.

Vegyesen tölgy-gyertyános részletek következnek, hosszú vonalon középkorú szá
lasok, bőven sasharaszttal, helyenként a szekérút kátyúiban jegesre fagyott dagonyák. 
Jó darabig nem látunk vadat, majd egy magányosan álldogáló, gyenge kinézésű szar- 
vasünőre találunk. Közeledtünkre elindul, de a járás mintha nehezére esnék.

-  Ahá, csakhogy megvan! -  hallom társamtól, és már int is, hogy lőjek. Nem volt 
„kunszt” a felénk bámuló vadat 30 lépésről nyaktövön lőnöm. Kiderül róla, hogy az 
egyik hátsó lábszárát sérülés, nyilván súroló lövéstől származó sebzés érte. Szerencse 
volt, hogy összejöttünk vele; hó nélkül, fagyos földön, nem vérző nyomjelre nehezen 
ment volna rátalálni. Maga a fővadász nem is tudott a sebzésről, a vad viselkedése árul
ta el, hogy egy nagy falkából történt kilövéskor a lövedék repeszéből érhette valami az 
ünőt. Ha ritka is, előfordul az ilyesmi. Kocsira helyezzük, és irányt veszünk a Szár
halom pagony felé.

Az utunk nagyjában egykorú és egyszintű, rudas lomberdőkön keresztül vezet. El
haladunk a rudakkal bekerített (a bőgési idénytől azonban már leszerelt) kukorica 
vadföldek mellett. Túl a tisztásokon kisebb szarvasrudlikat -  haladóban a sűrűségek 
felé -  kapunk szemre, de nyugodtan hagyjuk őket. Azokkal a fővadásznak más a ter
ve. Már átvizsgálta őket, a szükség szerinti kilövést is elvégezte, különben is mennél 
nagyobb területet készülünk bejárni, mivel kíváncsi vagyok a többi pagonyra is. 
Eközben számon tartom a megfigyelt szarvasok számát: 40 körül járunk. Feltűnőnek 
találom, hogy nagy bikák nem kerültek szem elé. így jártam éveken át a Tolna me
gyei Gyulaj szarvasbikáival, ugyanott a dámvad lapátosaival is. Télen tudvalevőleg 
a szarvas és a dámvad ivar szerint társulva, külön-külön szokott tartózkodni, és az 
erősebb bikák -  elvonulva a nyilvánosság elől -  a zártabb állományok védelme alá hú
zódnak be.

Szárhalom pagonyban új tájkép tárul elém: erősebb képzelettel akár hasonló le
het a Retyezát magas fennsíkjához. Ami ott borókás törpefenyőszőnyeg, az itt örök
zöld Spartium cserjés, az ottani egyes luc- és cirbolyafenyőt itt fekete- és erdeifenyők 
helyettesítik. A szárhalmi száraz homokfúvatokon a lágyszárú flóratakaró is gyenge, 
a görbülékeny nyírfák közötti gyepszint fakó szőnyege erről tanúskodik.

Retyezát! Amint kiejtem ezt a szót, társam is élénken felfigyel. Bizonyos, hogy 
összedobban a szívünk is. Járt már ő is, nem is régen, a messzi Retyezáton, én azonban 
nem láttam azt már 20 év óta. A fővadász a Diana-szenvedélyű kaszói hercegnét vezet
te ott zergére, medvére. Közös ismerőseink az egyes helyek és személyek, gondolata
ink is összevágnak, így aztán melegség fut át tagjainkon.

Miközben a régi élményeinkre emlékezünk, egyszerre kerek tisztásra vetődik tekin
tetünk, annak alacsony és szórványos cserjefoltjai között megmozdul a barna tömeg; 
lassú léptekkel összegyülekező, nagyobb szarvasfalka van előttünk. Lehetnek 14-15-en, 
vegyesen tehén, ünő, borjú, legközelebb áll egy nagy testű, kevély tartású bika, és lé
pegető tehenei közül lenézőleg tekint felénk. Abban a hiszemben lehet, hogy mint a 
falka dísze, előttünk érdektelen lesz. A fővadásznak azonban más róla a véleménye. 
Távcsövét sem emeli fel, ismerős előtte a fakó színű, vékony, sima 8-as agancs -  kö
nyökével megérint engem, és azon helyben leállítja a kocsit.

A bika teljes életnagyságával áll, mintegy 100 lépésre, az oldalra lépegető falka vé
gén, lemaradva az utolsó tehéntől is. Mintha a falka zavartalan elvonulását ő fedezné.
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A helyéről még nem mozdult el, amikor a testébe vágó, roncsoló lövedék a nagy bikát 
lefekteti a gyepre. Jó lövés volt. A H. M. lövedék a felénk rézsútosan tartott váll-lap 
elején a nyaktőbe fúródott be és tűzben ölte a másfél mázsára becsült „Mustra” bikát. 
Gyöngyfogait zsebre teszem, majd az agancsát is meg fogom kapni, hogy legyen em
lékem a Kaszó-erdei silányokból is.

Ezzel a szép napnak még nem volt vége. Nagy kerülőket teszünk tovább észak felé, 
hogy délután 4 órára kiérkezzünk a Csőd-pusztai autóbuszmegállóhoz, a Kanizsa-Ka- 
posvár útvonalra. Pompás szórakozás volt mindaz, amit láttunk és végeztünk, felesle
ges lett volna aznap a vadat tovább nyugtalanítani, a történtek után pedig valamit el
rontani, az aztán még szégyen is lett volna. Hogyne teltem volna be közel 80 
szarvasnak, őzeknek, változatos erdei részleteknek a látásával, aki csak nagy ritkán él
vezhettem ennyire színgazdag „szarvasos” napot!

Beérkezünk a Vadjárás pagonyba. Magas erdeifenyvesek következnek, túl sűrű 
cserjeszinttel, a zárt pagonyba betekintést csupán a nyiladékokon nyerünk. A nyiladé
kok egyikére, éppen szemünk láttára, magányos szarvas lép ki. Első tekintetre felis
merjük rajta a spiessert. A nyiladék közepe táján keresztben megáll, és mintha arra 
várna: mi fog történni az odaérkezett kocsi felől? A távolságot ezúttal 150 lépés körü
linek becsüljük.

A fővadász erősen megtávcsövezi a feszesen álló szarvast: vajon miféle spiesser? 
Ezt mindjárt eldönti a még csak csapot, vagy már nyársat jelentő kis agancsdárdának 
a hosszúsága, erőssége, hegyeinek a kifentsége. O illetékes a részletek elbírálására, ő 
figyeli és vizsgálja évtizedek óta egyedről egyedre az agancs fejlődésének jeleit és mi
nőségi kellékeit. Most is azt csinálja. A bika kitart. Megszületik a vélemény: kilőhető, 
kilövendő!

A céltávcső a fegyveren, amire csak legutóbb szoktam rá, ezúttal is sokat segít. 
Szinte talányszerűnek tartom ma már: miért is idegenkedtem 50 éves koromig a cso
dálatos tiszta képet feltáró céltávcső használatától? Talán akkor ment el tőle a ked
vem, amikor a romániai olajvidéken felkeresett vadaskertben először nyújtottak ke
zembe egy rekord finomságú távcsöves fegyvert. Az volt az első távcsöves lövésem 
vadra, és bizony nem csekély izgalommal folyt le. A távolság a nyugtalanul mozgó, 
nagy falkából kijelölt dámlapátosig -  utólag lemértük -  178 lépés volt. Készültem az 
erős üveg szálkeresztjét ráhelyezni a vad váll-lapjára, ámde meglepetésemre a vad 
sárga teste a távcső körét egészében betöltötte. Erre, a pontos célzás érdekében, ke
resgéltem magának a váll-lapnak a középpontját. A nehéz fegyver azonban ingott- 
bingott, mert reszketett a karom, aztán egyszer csak váratlanul elsült, mert a felgyor
sított ravaszt idő előtt megérintettem. Én csodálkoztam a legjobban, mert a lapátos, 
magas lapockalövéssel, azon helyben összeesett. Akkor állapítottam meg kísérőim 
előtt: ha ez így szokott menni, a céltávcső segítségével igazán nem „kunszt” a lövés
sel találatot elérni!

Volt egy golyóval mesterlövő barátom. O magyarázta el nekem, hogy az éven
ként elejtett 30-50 szarvastehenét lehetőleg a szívén iparkodik eltalálni, és ez leg
többször sikerül is neki. Fegyverére a helyes kis távcső kifogástalanul volt rászerel
ve, azt futó vadra is tudta használni. És tényleg egyszer tanúja voltam, amikor egy 
hajtásban a közöttünk gyorsan haladó szarvastehenet pontosan a szívén lőtte meg. 
Akkor bemutatta egy rajzon is, hogy a váll-lap alsó harmadán mely helyen kell a szí
vet fedő öklömnyi foltot célba venni. Egy bajor vadászmesterről mondták el, milyen 
módszerrel lőtte ki tehénfalkáiból a fölös számú példányokat. Télen a látogatott
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vadetető közelében felállított leskunyhóból alig hangzó kispuskával nem egyszer si
került 3, 4, 5 példányt is, egyiket a másik után, kilőnie, valamennyit a szíve táján ta
lálva el.

E kitérő után vissza a kaszói spiesserünkhöz és a feléje irányított távcsöves fegyver
hez. Máris hallom: kilövendő! A fegyvert megtámasztott karomon szilárd helyzetben 
tarthatom, a célpont is nagy, egyike hazai vadjainknál a legnagyobb célpontoknak, be
le is vág a golyó a testbe, bele a test közepébe, de kissé hátra, és valahol a máj magas
ságában átszalad a bendőn. A bika már a razáns bevágás hatásától meg kellett szédül
jön, pár lépésnyi támolygás után a nyiladék szélén fekvésre tér, majd hirtelen csülökre 
tápászkodik fel, de mindjárt azon a helyen a földre vágódik. A gyorsan leadott kegye
lemlövés végez vele. Alkatra eléggé erős, ahhoz képest a koszorúból kiinduló nyárs 
aránytalanul rövid és csiszoltan túlhegyezett.

A fővadász pár friss vércseppel gazdagítja a kalapomhoz tűzött zöld gallyat, aztán 
hozzáfog a vad kizsigereléséhez. Kedvre való látvány és szakszemmel is passzió elnéz
ni, ahogyan ezt végzi. Ingujjait sem húzza feljebb, nem tart attól, hogy azok bevére- 
ződnek. Az anatómus felkészültségével boncolja fel a szarvast, és figyelmesen rendez el 
vele és körülötte mindent. Nagyon nagy szám, amit mondok. Vogl Henrik fővadász ez
rekre menő terítéken -  közötte zergéknél, medvéknél, tátrai bölénynél is -  végezte el 
az elejtett vad mintaszerű, mondhatni „tiszta kezű” kizsigerelését.

1941. december 2.

A rákövetkező év fenti napján az a szerencse ért, hogy az erdőségnek ezúttal a déli fe
lében vehettem részt szarvasra történő barkácsoláson.

A déli rész akkoriban Festetich hitbizományi uradalmához tartozott, ugyanúgy gaz
dag volt szarvasban, a trófea minőségében is hasonló jellegű a kaszói szarvasagancsoké
hoz. A nagyobb vendégjárás a bőgő bikák sorában kiadósabb számú lelövést eredmé
nyezett, ezért kellett aztán a golyóra értettség optimális időpontját évekkel előbbre 
hozni. A teheneknél mutatkozó viszonylagos túlszaporulat megkívánta a mértéktartó 
apasztást. Biológiai szempontból azt lehetne mondani, hogy az itteni, ún. negatív sze
lektálásnál az előbbrevaló és hatékonyabb pozitív szelektálás bevezetése jelentősebben 
érvényesült az erdőség északi felében. Hohenlohe-ék tehát jobb vadgazdák voltak, 
mint Festeticsék.

Főerdész barátommal Berzencéről kocsizunk ki Szenta-Nagyhomok irányába, és 
alighogy elhagyjuk a külső mezőket, hamarosan két egyforma nagyságú szarvastehén
nel találkozunk össze. A fagyos földön gördülő kocsi zörejétől meglepetten, egyben be
leérve a felőlünk áramló szélvonalba, nyugtalanul ugranak be a közeli lápi teknő cser
jésébe. Barátom előtt az erdőszéli két szarvastehén ismeretes, és engedélyt ad a fegyveres 
beavatkozásra.

A tehenek 70-80 lépésre állanak a cserjésben, az egyikre a lövés leadható lesz, arra 
váll-lapja körül jó találat ígérkezik. Erős jelzés -  de nem a kívánatosból való -  igazolja 
a találatot, és a tehén vánszorogva beljebb vonul. Rácserkésznénk, de újabb lövést, a sű
rűség miatt, nem adhatok le reá. A lövés helyén talált csontszilánkok annyira-mennyi- 
re megnyugtatnak, hogy a goromba sebzést messzire nem viszi el, és a kivezetendő vér
ebnek előreláthatólag nem lesz különösebb dolga. (Nem is volt, a tehénre másnap 
sebágyán, dermedten találtak rá. Veszteség volt azonban számomra, hogy magát a te
henet és rajta a sebzést nem láthattam.)
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A vadászatra szánt rövid délutáni idő nem engedte meg, hogy a „Zsitfa” erdészet irá
nyában a Dráváig terjedő erdőség mélyét keressük fel, így aztán csak a tervszerűleg kije
lölt, szélső pagony bejárására szorítkozhattunk.

Félórai kocsizás után egy szarvasborjút fedezünk fel. A cserjés szélén egyedülinek 
tűnt. Ez a körülmény akkor is gyanúsnak látszik, ha áll is valahol közel hozzá más szar
vas, legelőbb tehén. Az ünőborjút bekocsizzuk, és sikerült lövéssel terítékre hozom. A ha
sán ádőtt ünőborjúra illendő volt még egy pódövést is leadnom, az aztán végzett vele.

Az előző évi, Kaszó-erdei tájképhez hasonlóra találunk a Krátó nevű erdőrészben. 
Az annak idején huzalos kerteléssel védett, gondos erdeifenyő ültetés üdezöld szőnye
gével, helyenként nyírfák fehérségével ecsetelve, szép kilátást rajzol elénk -  a középső 
domb hátán szétszórtan álló, felfigyelő szarvasfalkával benépesítve. Vegyes társaság, 
8-10 taggal, hozzánk legközelebb egy 8-as bika -  aránytalan szűk állású, silány aganccsal.

-  Lődd meg! -  hallom barátomtól.
Kész is vagyok arra, csak várnom kell még, amíg a bika mögött egy tehén odébb, 

tőle el nem vonul. Amint a tehén ellépdel, a dacosan utolsónak maradt bikára meg
érinthetem a beállított ravaszt. A nagy testű bika -  hasa alján erős rigyetési folttal -  
tűzben esik össze. Elejtése úgy történt, akárcsak az előző évi, kaszói 8-asnál az lefolyt. 
A kegyetlen, H. M. kombinált golyó a testében szörnyű roncsolást végzett.

A nagyobb kiterjedésű fenyőkultúrák körül tett kerülő után visszatérőben voltunk 
Berzence felé. Mondanom sem kell, a három szarvas elejtésével meg a látottakkal teljesen 
ki voltam elégítve. Csak az, hogy az egyik szarvast, az elsőt nem vehettük a felbontó kés alá, 
rontott a hangulatomon. Az ilyen eset még vérebes területen is nyugtalanítja az embert.

Fiatal korosztályú tölgyállományokkal sűrűn borított homokbörc mentén kisebb 
rudlit látunk elugrani. Azok is tehenek, hárman vagy négyen vannak. Barátom előtt is
meretesek. Szerencsém van annyiban, hogy a fiataloson átvonulnak és a magasabb szá
lasba húzódnak be. Az alkony küszöbén már nyugtalanul viselkedő tehenek közül ba
rátomnak már nem megy könnyen kikeresni a kilövendő példányt. Végül is a talált 
nyíláson, a távcső segítségével (másképpen nem ment volna) sikerül leadnom egy jól 
irányított, nyugodt lövést. A találat, ahogyan egyetértőleg megállapítjuk, lágy testrészt 
ütött át, erre a tehén nehéz sebével bevánszorog a sűrűségbe. Jobbnak véljük nem utá
namenni, a keresést ezúttal is a vérebre hagyjuk.

Ez az újabb eset eléggé bosszantott. A véreb nem volt velünk, és munkáját magam 
nem láthattam. Jól esett aztán hallanom, hogy a vérebre nem is volt szükség. A pagony
beli erdész a tehenet kora reggel dermedten találta, borjúembrió nem volt benne, ki
lövése a túlszaporodott tehénállományból indokolt volt.

1944. november 19.

A kaszói barkácsolást követő negyedik évben alkalmam nyílt ugyanoda egy újabb ta
nulságos és élvezetes vadászati kirándulást tenni. Az előzőhöz képest azonban a hely
zet közel sem volt annyira nyugodt. A dél-dunántúli háborús front közelében az erdő
ség felett naponta ellenséges repülőgépek húztak át.

Ezúttal is a fővadász kíséretében legelőbb az Itatós erdőrészt kerestük fel. Szelíd vi
selkedésű őzek nyújtottak békebeli képet az ezer holdakra kiterjedő, elegyetlen tölgy 
állományok többé-kevésbé egyhangú színterén. Ez alkalommal szarvasokból aránylag 
keveset láttunk, nagy bikákból egyet sem, a tehenek is nagy falkákba verődtek össze. 
A rudlik között észrevehetően szokatlan idegesség uralkodott.
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Dél felé járt az idő, amikor középkorú szálerdőben nagyobb falkával találkoztunk 
össze. Lehettek közel húszán. A vegyes falka vörhenyes barna tömegébe nyársast is lát
tunk belekeveredni. Erősebb záródású szálasban, legyen bár ritka cserjeszintes, külön 
figyelmet kíván egyet kiemelni a falkából. A rudli különben is szorosan összetársul, egy 
darabig a helyén marad, így aztán a vad összevissza egymást fedi.

Tapasztalataim alapján magam is el tudnám bírálni: van-e a falkából kilövendő pél
dány? Am végezze azt el a fővadász, aki hivatalból felelős érte. így nem történhet meg 
az, hogy hiba, illetve tévedés álljon elő, ami utólag már nem lesz korrigálható, azt leg
feljebb sajnálni lehet.

Érthető, hogy barkácsolás útján könnyebben megy a falka körüli forgolódás. Ezt 
elősegíti a nyiladékok bőséges hálózata, továbbá a szekerező utak rendszere. Különös
képpen jól van erre berendezve a legtöbb somogyi erdőség, ahol bőgéskor is barkácso
lással kombinált cserkelés útján folyik a vadászat.

így történik most is.
A fejvadász megnevez a falka szélén egy kiválasztott ünőt, és azontúl a többit rám 

bízza. O is, én is szemmel tartjuk az ünőt, és amikor tiszta, ágmentes lővonal van köz
tünk, és a kijelölt ünő mögött sem áll szarvas, rá a lövést leadhatom. A találati jelzés 
nem egészen határozott. Maga az ünő is bekeveredik a többi szarvas közé, de máris 
megfigyeljük, hogy halálosan beteg, és vagy le fog maradni az elmozduló falkából, vagy 
előbb-utóbb ki fog abból válni.

Úgy is van. Oldalt iramodik el -  ez már számunkra biztos jel - , majd hirtelen elvá
gódik és mozdulatlan marad. Lapockalövés érte, kissé magasan. Később kiderült, hogy 
szívét is szilánk sebezte meg. A sikerült lövést örömmel nyugtázom, társam is elégedett 
vele. A fovadász, aki kényesebb helyzetekben is hasonlóan jó lövést ezernyi vadnál fi
gyelt meg, az egész műveletet magától értetődőnek tartja. így megjegyzést sem tesz rá. 
Mivel pedig minden szerencsésen végződő sikerhez nem szokása -  ilyen gyors egymás
utánban -  nagy hangosan gratulálni, ezt úgy veszem, hogy igazolva látja az irányom
ban -  nemkülönben fegyverem iránt is -  előlegezett bizalmat.

A falkának utánamegyünk, és megállapítjuk, hogy valamennyi tagja épségben tá
vozott el. Aztán hosszasan elbolyongunk a Baláta-tótól keletre felsorakozó szálasok
ban. Őzekkel több helyen találkozunk, annál kevesebb madárral. A tó felől is kevés a 
madárhang, az erdő mélyét különben is a viszonylagos csendesség jellemzi. Bár
mennyire kívánnék akárcsak erősebb szarvasbikából egyben is gyönyörködni, nincs 
szerencsém hozzá. Minden bizonnyal bent tartózkodnak az ősmocsár nádas-cserjés 
sűrűjében, de éppúgy lehetnek -  nagyobb falkába verődve -  az óriási terület távolab
bi pontjain is.

Szerencsénk van. Hosszabb kocsizás után látszólag újabb, vagy az előbbi tehénfal- 
kára találunk. A helyzet ahhoz hasonló, amilyen az imént lefolyt esetnél volt. Ezúttal 
is a szálas erdőben álló falkából egy kijelölt ünőre kerül sor. Annyi a különbség, hogy 
a lövésre adott határozott, biztos jelzés után a tehén azonnal kiválik a falkából, lerohan 
egy szinte szabályos félkört, aztán élettelenül rogy össze. A levelesen felvágott nyomo
kon a rudlit egy darabig követjük, de többé nem találkozunk vele.

Ezek után abban maradunk, hogy visszatérünk Kaszóra, ott vár rám a kocsim is. Ke
leti irányba, több nyiladékközön áthaladva, új útvonalon készülünk visszatérni a telep
re. A választásunk jó volt, mert nagy meglepetés várt reánk. Valamennyire izgalomba 
jön társam is, előtte is újság, amit szemre kapunk. Vagy 300 lépésnyire őz nagyságúnak 
tetsző, de más alkatú és más színezetű két vad szökell át a nyiladékon.
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Nicsak, dámvadak! Egyenlő nagyságú és sutafejű mind a kettő. A dámvad évtizedek 
óta hiányzik az erdőségből, ez a kettő is keletről, a nagybajomi front felől menekült el 
ide. Bár érkezhettek Szőcsény felől is, mindenesetre távoli pagonyokból űzettek el. 
A tennivalónkkal azonnal készen vagyunk: a dámvadakra rákocsizunk. Lelövésre való 
mind a kettő, az ittmaradásuk nemkívánatos, a sorsuk is bizonytalan.

A velük való foglalkozás bizony hosszasan eltartott. Egyszer vagy kétszer még sike
rült úgy-ahogy szemrekapni őket, de csak egy-egy pillanatra. Lövésről szó sem lehe
tett, végül is elnyelte őket az erdő. Később hallottam, hogy maga a fővadász sem ke
rült többé velük össze.

Vadászatunk után a front hamarosan beérkezett Balátáig, és széltében-hosszában el
öntötte a szarvaseldorádó erdőségeit...

Visszatérve Kaszó-pusztára, először szemlét tartunk a kastély trófeái felett. Kevés 
van belőlük, a legtöbbje a németországi Oehringen falait díszíti.

A fővadász lakásában egy zergebak közepes erősségű kampóját is látjuk. A többi 
mellett szerényei mutató, egyszerű trófea a Retyezátról való! A bakot évek előtt, a her
cegné engedélyével, a fővadász ejtette el, neki ritka emlék a zergék eldorádójából. Es 
gondolataink oda szállnak, a messzeségbe Ott nincsen barkácsolás, se afféle kényel
mes elkocsizás, mint itt, Kaszón, itt a lövészpuskás a jó vezető mellett ültében akár el 
is szunyókálhat, vagy magaslesen foglal helyet, és onnan szemlélődik a járó-kelő vad 
felett. Azt nem lehet rá mondani, hogy a barkácsolás talán nem lenne vadászias. Nem, 
azért mert előnyös is, indokolt is, hiszen rövid időn belül lehetővé teszi, ráadásul siker
rel, a vadászatot. Számot ad egyszersmind magának az erdőnek minden tartozékáról és 
részletéről, nagy segítség tehát az erdésznek is.

Elkocsizva Kaszóról, elgondolkoztam az aznap látottakon. És hogyisne jutott volna 
újból és újból eszembe: 1912-ben alkalmam nyílt volna főerdészként Kaszóra kerülni, 
így lakója lehettem volna a ma bejárt erdőségnek! A dolog úgy történt, hogy Hajnó
czy, az akkori szentai főerdész, az új birtokos megbízásából fiatal korú, magyar honos
ságú erdőmérnököt keresett a kötött jellegű erdők kezelésére. Választása reám esett, 
aki a szomszédságból ismerős voltam előtte, és elhívott a Retyezátról, ahol 6 év óta 
a kárpáti erdőket szolgáltam. Sok csábító körülmény szólt ugyan a helycsere mellett, 
a kínálkozó alkalommal azonban ennek ellenére sem éltem. Ott maradtam továbbra is 
a „vadon”-ban.

Amikor e sorokat írom, Hajnóczy, öreg kollegámra emlékezem. Asztalomon előt
tem áll egy bronzból öntött hamutartó. Szarvastehén patanyomát ábrázolja, felette 
a következő bevésés: 1911. okt. 20., alatta a szám: 1000. Azt jelenti, hogy az öreg főer
dész aznap ejtette el az ezredik szarvasát. Több évtizedes szelektáló szabályozásának 
volt ez az eredménye. Talán ha 1912-ben váltok, nekem is az ezredik szarvasom emlé
ke megörökítéséről kellett volna gondoskodnom?
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SZARVASLŐJEGYZÉK, 1905-1960

SÓT

SZ.

az elejtés 
ideje

faja,
ágszám a fegyver hely, község, 

pagony m egye

1. 1905. II. 14- szarvastehén Drilling 8 m m Búrja,
Iharosberény Somogy

2. 1910. 9 - szarvastehén Mauser 7,9 mm Bakonynána Veszprém

3- 1910. 9 - szarvastehén Mauser 7,9 mm Bakonynána Veszprém

4- 1912. XII. 6. szarvasbika
IX

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Magureni-
Paraosa
vadaskert

Románia

5- 1913. II. 13- szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Alsóerdő
Iharosberény Somogy

6. 1913. II. 13- szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Alsóerdő
Iharosberény Somogy

7- 1913. II. M-
szarvasbika
VI

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Vadaskert
Iharosberény Somogy

8. 1913. II. 15-
szarvasbika
VII

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Vadaskert
Iharosberény Somogy

9- 1913. II. 15-
szarvasbika
IX

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Vadaskert
Iharosberény Somogy

10. 1914. 26. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Cziperes,
Iharos Somogy

n. 1914. 28. szarvasborjú Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Vadaskert
Iharosberény Somogy

12. 1915. IX. ? szarvasbika
X

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm M arospetres Arad

13- 1916. IX. 25-
szarvasbika
XVIII

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Zatroje
Marospetres Arad

14- 1918. 1. 22. szarvasbika
XI

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyarmatpuszta Komárom

15- 1918. IX. 27•
szarvasbika
VIII

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyarmatpuszta Komárom

16. 1921. X. 12. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Murarátka Zala

17 1921. XII. 21. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Nagyvár,
Iharosberény Som ogy

18. 1922. VIII. 9 -
szarvasbika
XIV

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Óbornak Zala
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19- 1922. X. 1. szarvasbika 
nyársas II

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Iharkút Veszprém

20. 1922. XII. 19-
szarvasbika 
nyársas II

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Vadaskert
Iharosberény Somogy

21. 1923. 1. 3- szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Vadaskert
Iharosberény Somogy

22. 1923. IX. 11. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Iharkút Veszprém

23- 1924. IX.. 12. szarvasbika 
nyársas II

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Fácános,
Farkasgyepű Veszprém

24- 1924. IX. 14. szarvasbika
XII

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Fácános,
Farkasgyepű Veszprém

25- 1925. IX. 17- szarvasborjú Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Bajcsa Zala

26. 1926. IX. 25- szarvas Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Zsigárd Zala

27- 1926. XII. i. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Murarátka Zala

28. 1927. IX. 23- szarvasborjú Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Bajcsa Zala

29. 1927. X. 25-
szarvasbika
XII

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Eszteregnye Zala

30. 1927. XII. 4 - szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Eszteregnye Zala

31- 1928. 1. 30. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

32. 1928. VIII. 19-
szarvasbika
VIII

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Óbornak Zala

33- 1928. VIII. 29-
szarvasbika
VII

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Bajcsa Zala

34- 1928. IX. 16. szarvasbika
X

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Toldipuszta Somogy

35- 1928. XII. 21. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

36. 1028. XII. 21. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

37- 1928. XII. 21. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

330



sor
sz.

az elejtés 
ideje

faja,
ágszám a fegyver hely, község, 

pagony

---------5------
m egye

38. 1928. XII. 21. szarvasbika 
csapos II

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna %

39- 1928. XII. 22. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

40. 1928. XII. 22. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

41- 1929. 3°- szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

42. 1929. 30. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

43- 1929. 30. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

44- 1929. 31- szarvasborjú Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

45- 1929. IX. 11. szarvasbika
VI

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Óbornak Zala

46. 1930. II. 11. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

47- 1930. II. 12. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

48. 1930. II. 12. szarvasbika 
nyársas II

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

49' 1930. VIII. 15-
szarvasbika
XI

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Óbornak Zala

50. 1930. IX. 30.
szarvasbika
X

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Bajcsa Zala

51- 1931. 8. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

52. 1931. 8. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

53- 1931. 8. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

54- 1931- 8. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

55- 1931. 8. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

56. 1931. 8. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna
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57- 1931. II. 9- szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

58. 1931. IX. 18. szarvasbika
X

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Óbornak Zala

59- 1932. 14- szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

60. 1932. 25- szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Óbornak Zala

61. 1932. 25-
szarvasbika 
nyársas II

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Óbornak Zala

62. 1932. IX. 27-
szarvasbika
X

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Zsigárd Zala

63. 1932. X. 15-
szarvasbika
XIV

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Óbornak Zala

64. 1933- 9- szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

65. 1933- 9 - szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

66. 1933- 9- szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

67 1933- 9 - szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

68. 1933- III. 11. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

69. 1933 X. 8. szarvasbika
X

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Bajcsa Zala

70. 1933- XII. 24-
szarvasbika
X

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Óbornak Zala

71- 1934- 1. 5- szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Óbornak Zala

72. 1934- II. 8. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

73- 1934- II. 8. szarvasbika 
csapos II

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyűl aj Tolna

74- 1934- IX. 11.
szarvasbika (?) 
X

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Óbornak Zala

75- 1925. IX. 15-
(?)

szarvasbika
X

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Sarvaly,
Sümeg Zala
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76. 1934- IX. 14.
(?)

szarvasbika
VIII

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Kérpuszta Som ogy

77- 1935- II. 6. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyulaj Tolna

78. 1935 II. 6. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyulaj Tolna

79- 1935 II. 6. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyulaj Tolna

80. 1935- II. 6. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyulaj Tolna

81. 1935- II. 8. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyulaj Tolna

82. 1935 II. 8. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyulaj Tolna

83. 1935 II. 9- szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyulaj Tolna

84. 1935 X. 11. szarvasbika 
nyársas II

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Kecskelap,
Óbornak Zala

85- 1935- XII. 14.
szarvasbika
VIII

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Óbornak Zala

86. 1936. II. 11. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyulaj Tolna

87- 1936. II. 11. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyulaj Tolna

88. 1936. II. 12. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Gyulaj Tolna

89. 1936. XII. 3-
szarvasbika
IX

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Kecskelap,
Óbornak Zala

90. 1937- II. 11. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Kiskút,
Gyulaj Tolna

91- 1937- II. 11. szarvastehén Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Kiskút,
Gyulaj Tolna

92- 1937 IX. 6. szarvasbika
VII

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm Óbornak Zala

93- 1938. 1. 5-
szarvasbika
XII

Magnum  
8 mm Eszteregnye Zala

94- 1938. 1. 16. szarvasbika 
csapos II

Magnum  
8 mm

Vadaskert,
Igaros Som ogy
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95- 193& II. 12. szarvastehén Magnum  
8 mm

Vétyem,
Vörcsök Zala

96. 1938. II. 15- szarvastehén Magnum  
8 mm

Feketeerdő,
Baja Bács

97 1938. II. 15- szarvastehén Magnum  
8 mm

Feketeerdő,
Baja Bács

98. 1938. IX. 3-
szarvasbika
X

Magnum  
8 mm Vése Somogy

99 - 1938. X. 12. szarvasbika 
XII (éjjel)

Magnum  
8 mm Vése Somogy

100. 1938. XII. 23- szarvastehén Magnum  
8 mm

Vadaskert,
Iharosberény Somogy

101. 1938. XII. 23-
szarvasbika 
nyársas II

Magnum  
8 mm

Vadaskert,
Iharosberény Somogy

102. 1938. XII. 30. szarvastehén Magnum  
8 mm

Vadaskert,
Iharosberény Somogy

103. 1938. XII. 30. szarvasbika
VII

Magnum  
8 mm

Vadaskert,
Iharosberény Somogy

104. 1939- II. 5- szarvastehén Magnum  
8 mm Vétyem Somogy

105. 1939- IX. 1. szarvasbika
XIII

M agnum  
8 mm

Vése
Petres Somogy

106. 1939- X. 28. szarvastehén Magnum  
8 mm

Vése
Petres Somogy

107. 1939- XII. 23-
szarvasborjú
c?

Magnum  
8 mm

Iharos
(Tiborral) Somogy

108. 1940. 1. 12. szarvastehén Magnum  
8 mm

Vése
Méhes Somogy

109. 1940. 1. 12. szarvasünő Magnum  
8 mm

Vése
Petres Somogy

110. 1940. 1. 15- szarvastehén Magnum  
8 mm Kaszó Somogy

m . 1940. 1. 15-
szarvasborjú
9

M agnum  
8 mm Kaszó Somogy

112. 1940. 1. 15-
szarvasbika
VIII

Magnum  
8 mm Kaszó Somogy

113. 1940. 1. 15-
szarvasbika 
nyársas II

Magnum  
8 mm Kaszó Somogy
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114. 1940. 1. 26. szarvasborjú Magnum  
8 mm

Bakoskút,
Iharos Som ogy

115. 1940. 1. 26. szarvasborjú Magnum  
8 mm

Bakoskút,
Iharos Som ogy

116. 1940. 1. 26. szarvastehén Magnum  
8 mm

Iharosi vadas
kert, Porrog Som ogy

"7 1940. 1. 31- szarvasünő Magnum  
8 mm

Alsóerdő,
Iharosberény Som ogy

118. 1940. 1. 31-
szarvastehén
(albínó)

Magnum  
8 mm

Len áztató, 
Iharosberény Som ogy

119. 1940. 1. 31- szarvasborjú Magnum  
8 mm

Előberek,
Alsóerdő Som ogy

120. 1940. X. 12. szarvasbika 
nyárs as (éjjel)

Magnum  
8 mm

Iharos,
Búrja Som ogy

121. 1940. X. 15- szarvastehén Magnum  
8 mm

Iharos,
Mocsolád Som ogy

122. 1940. XII. 25- szarvasborjú Magnum  
8 mm

Vadaskert,
Iharos Som ogy

123. 1941. IX. 30. szai vastehén Magnum  
8 mm

Vadon vág ás, 
Iharos Som ogy

124. 1941. XII. 2. szarvastehén M agnum  
8 mm Berzerice Som ogy

125. 1941. XII. 2. szarvasborjú Magnum  
8 mm Berzence Som ogy

126. 1941. XII. 2. szarvasbika
VIII

Magnum  
8 mm Berzence Som ogy

127. 1941. XII. 2. szarvastehén Magnum  
8 mm Berzence Som ogy

128. 1942. II. 2. szarvasbika
XIII

Magnum  
8 mm

Pogányerdő,
Iharos Som ogy

129. 1942. VI. 29. szarvasbika
X

Magnum  
8 mm

Vadonvágás,
Iharos Som ogy

130. 1942. X. 19-
szarvasboriú
9

Magnum  
8 mm

Vadaskert,
Iharos Som ogy

131. 1943 1. 5-
szarvasbika.
IX

Magnum  
8 mm

Vadaskert,
Iharos Som ogy

132. 1943 1. 18. szarvasbika
VI

Magnum  
8 mm Óbornak Zala
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133- 1943- !. 27-
szarvasbika 
nyársas II

Magnum  
8 mm Mecsek Baranya

134- 1943- 1. 27-
szarvasbika
IX

Magnum  
8 mm Mecsek Baranya

135 1943- XI. 22.
szarvasborjú
9

Magnum  
8 mm

Vadaskert,
Iharos Somogy

136. 1943- XII. 13-
szarvasborjú
9

Mannlicher- 
Schönauer 6,5 mm

Vadaskert,
Iharos Somogy

137- 1943- XII. 24- szarvastehén Magnum  
8 mm

Vadaskert,
Iharos Somogy

138. 1944. 1. 27-
szarvasbika 
nyársas II

Magnum  
8 mm

Vadaskert,
Iharos Somogy

139- 1944. X. 7-
szarvasbika
VI

Magnum  
8 mm

Vadaskert,
Iharos Somogy

140. 1944. XI. 19- szarvasünő Magnum  
8 mm Kaszó Somogy

141. 1944. XI. 19- szarvasünő Magnum  
8 mm Kaszó Somogy

142. 1944. XII. 27-
szarvasbika
XII

M agnum  
8 mm

Vadaskert,
Iharos Somogy

143- 1960. II. 14- szarvasünő sörétes 16-os 
gyöngy golyó

Ararát,
Oltárok-Márki Zala

Megjegyzés: 1957-ben korrigálom, 142 helyett recte [ténylegesen] 140 db. 
Kimaradnak: Nr. 12. Petres -  sántán maradt, a sorsa ismeretlen.

Nr. 63. Óbornak -  „szépséghibás” (lásd a leírást), mert én 
tulajdonképpen csak a kegyelemlövést adtam meg neki.
Nr. 74. Kérpuszta -  a sorsa ismeretlen.

SZARVASTRÓFEÁIM

Vadászataim szarvasra az 1905-1944 közti évekre esnek, és tehenestől-borjastól össze
sen 140 szarvas elejtését eredményezték. Ez a korszak a minőségi szarvastenyésztést 
irányító felfogás szempontjából időközben sok forradalmi jellegű újítást teremtett 
meg. Ezért nem közömbös, hogy a 48 hím ivaru szarvas elejtése az elmúlt korszak me
lyik szakaszára esik.

Terítékre került 1920-ig = 8, 1920-30 = 13, 1930-1944 = 27 hím ivarú szarvas. 
(A selejtezések során kilőtt satnya borjakat -  az agancsképződés legkisebb nyoma nél
kül -  figyelmen kívül hagytam.)

Tanulságos volt rájönnöm arra, amit a saját, szerény gyűjteményű szarvasagancsaim kö
rül tapasztaltam. Legérdekesebb az, hogy -  hasonlóan az országos statisztikához -  nálam is
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legtöbb a 10-es körüli agancs.* Számra nézve vezet a páros 10-es = 9 darab, hozzá a 9-es 
(páratlan 10-es) = 3 darab és 11-es (páratlan 12-es) = 3 darab, összesen: 15 trófeával.

A mostani, biológiai jellegű, szigorú elbírálás alapján nem közömbös az sem, hogy 
milyen körülmények között ejtettem el a trófeájuk szerint már szarvasnak számító pél
dányokat. Nevezetesen: vajon a selejtező vadászatok korlátozott keretében, avagy a „gát
lás nélkül” lefolyt egyéb vadászatok során kerültek-e lelövésre?

A selejtezés szem előtt tartásával került kilövésre:
12-es=l, páratlan 12-es=2, 10-es=2, páratlan 10-es=2, 8-as=4, páratlan 8-as=2, 6-os 

=3, nyársas=9, összesen 25 szarvasbika. Valamennyit idegen területen, vendégként ej
tettem el, kijelölés alapján. Túlnyomó számban az iharosi és iharosberényi vadasker
tekben, továbbá a Gerecse hegységben 2-őt, a Mecsek hegységben 2-őt. A Tolna me
gyei Gyulajon 3 nyársast, végül a legmagasabb szintű, nyílt, fővadas területeken, 
Berzencén 1-et és Kaszó-pusztán 2 selejt bikát. Magától értetődik, hogy az elejtett 
szarvasok esetében az agancs ágainak száma, éppúgy az agancs súlya, nem az én gon
domat képezték, hanem a vezetőét, aki azért felelős volt. A páratlan 10-estől 12-ig té
telekhez tartozó 7 szarvasbika vadaskertekben került kilövésre. Szó férne a nagyobb 
számú (9) nyársasokat érintő problémához: helyes volt-e a még ivaréretlen, fiatal biká
kat az állományból idő előtt kiemelni? Velük szemben 1-2 évet talán még várni lehe
tett volna. Szerencsére az ígéretesnél jóval gyengébb fejlődésű nyársasok kerültek az 
állományból kilövésre -  többnyire személyesen ismert példányok.

Történt azonban tévedés is. Az iharosi vadaskertben elejtett egyik kis testű és sat
nya agancsú nyársasról csak utólag derült ki, hogy „elsődleges” csapos, s mint ilyen, na
gyon is reményteljesnek tekinthető szarvas volt. Akkoriban még a legkomolyabb szak
körökben is legfeljebb selejtes számba ment -  mert igazolva nem volt -, hogy a kilövésekkor 
éppen a' fiatal példányok részesítendők a legnagyobb figyelemben.

Hasonlóan káros volt egy nagy testű és az éjszaka sötétjében nyársasnak nézett szar
vas elejtése is. Ott is a tompa és „pudvás” végződésű dárda okozta a tévedést. Az eset 
külön tanulságul szolgált arra is, hogy éjjeli holdvilágnál a legerősebb üvegnagyítással 
sem lehetséges egy agancstrófeát a megkövetelt pontossággal elbírálni.

Az agancs ágainak számára az egyéb vadászatokon elejtett szarvasaim esetében ked
vezőbb arány mutatkozik:

páratlan 20-as =1
páratlan 14-es =3
12-es =3
páratlan 12-es =1
10-es =7
összesen: 15 (60 %)

páratlan 10-es =1
8-as =4
páratlan 8-as =1
6-os =1
nyársas =1
összesen: 18 (40 %).

* Lásd ehhez a „Körséta a 10-es ágszámú szarvasagancs körül” című fejezetet.
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Végösszegben 23 szarvasbika.
Amikor a mindenben hibát kereső és kifogásolnivalót találó kritikus szemével bírá

lom el a 23 szarvasbika elejtésének körülményeit, nincs szükségem különösebb mente
getőzésre.

Azt tettem, ami általában szokásban volt és ahogyan adódott. Rá a magyarázat egy
szerű. Mert válogatásra, illetve erősebb agancsok kiválasztására nem volt sem módom, 
sem alkalmam! A területekre, ahol vendégjogon vadászhattam, jellemző volt ugyanis, 
hogy az engedélyezett szarvasbika lehetett volna akár kapitális is, ha ott nem találkoztam 
hol 8-asnál, hol 10-esnél erősebb agancsú bikával. Kivétel volt a bakonyi páradan 12-es, 
amely minden kellékével és harmonikus alakjával akkorát mutat, hogy meg is irigyelték. 
Az agancs súlya kiskoponyával viszont éppen hogy megtetőzi az 5 kilót. Kizsigerelt test
súlya 202 kiló volt. Ugyanannyi a püspöki Toldi-pusztán elejtett 10-es agancsú is, holott 
a 189 kilós testsúlyú bikáról leoperált trófea az 5 kilónál szintén többet sejtetett.

A Kér-erdőn vadászva ott sem találtam az elejtett 8-asnál jobbat, de gyengébbet 
sem. A kiskoponyával 4,3 kilós 8-as bizony igen szép trófea előttem. A legörbült szem
ágú Gerecse hegységi 8-asnál sem volt több szarvassal találkozásom, bár a 4 kilójával 
az is jól fest. (Minden esetben kiskoponyával, mert a montírozás így volt szokásban.) 
A Romániában lőtt első szarvasbikám (10-es, 4 kiló súllyal) ottani vadászatom idején 
a vadaskertben a legerősebb volt.

A Peres-erdei páratlan 14-es már igazán komoly bikának számított. Szabályos, ko
ronás trófeáját -  6,2 kg súllyal, 165 körüli Nadler-ponttal -  megilleti az „erős” díszítő 
jelző. Főúri kastélyokba is beillő a széles terpesztésű 12-es a vadaskerti Ararátról, az 5,2 
kilós, tömör, erős alakjával másutt sem vallana szégyent.

A saját területen elejtett szarvasok között sem volt válogatnivalóm. Kivétel nélkül át
váltó vagy vendégként látogató -  tehenek nélküli, úton levő -  bikák voltak, és olyan 
szomszédságos környezetben jelentkeztek, ahol azok lőtték a szarvast. Tehát az erdeink
ben való megtelepedésükre, sajnos, nem számíthattunk. Nem mondom, állandó tartóz- 
kodású vadállomány keretében egyik-másik még kívül maradhatott volna a golyóra érett
ség időszerűségén, a legtöbbje azonban -  a meglevő agancs után ítélve -  nem látszott 
ígéretesnek. Ilyenek: az obornaki pagonyban 1922. augusztus 9-én elejtett 4 kilós, párat
lan 14-es, az Eszteregnye bérelt területen 1927. október 25-én terítékre hozott 4,5 kilós 
12-es, és vitathatadanul golyóra érett volt a Zsigárd-erdei 4,5 kilós, 10-es vendégbika.

Ami ahogyan megtörtént, azon úgysem tudunk változtatni. Azt az előállott esetet 
sem lehetett utólag korrigálni, amikor a szarvasrudliból kilőtt tehén mellett összeom
lott a nyársas bika is, mert így kívánta azt az ingerlő doublé lövésének sikerült leadása.

Trófeáim közül „szépséghibás” -  miként azt részletesebben is leírtam -  az obornaki ka
pitális 14-es. Az innen-onnan ezüstérmes trófea egyike a legszebb alkotású agancsoknak.

Againak számára nézve legkiválóbb a Maros menti páratlan 20-as, kettős koronájú 
trófeája. Országos viszonylatban is ritka az ilyen sokágú agancs. Úgy tekintem, mint az 
erdők kivételes ajándékát.
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ZERGÉKET KÖVETVE EMELETRŐL EMELETRE 
-  A LOMBERDŐKBŐL A HAVAS BÉRCEKIG

A második világháború után egyedül Barthos G yula volt az, aki az első jeles vadászok közül 

még rendszeresen vadászott -  igaz, évtizedekkel korábban -  zergére, illetve a kezelésére bízott 

területen zergék előfordultak. Ráadásul nem is akármilyen, hanem  a „retyezáti kiskirályokról" 

-a  rangsorban igen-igen előkelő helyen álló zergékről volt szó. A szerző aztán kötelességének  

vette -  talán az előbb em lítettek tudatában is - , hogy a zerge életm ódjával és vadászatával 

kapcsolatos összes ism eretét leírja. A fe n ti cím alatt m integy 100 gépelt oldalt tett ki a zergék 

élőhelyével foglalkozó tanulmány, am elyet Bertóti István na ír küldött el -  és az elkallódott. 

Egyedül a m ellékelt vázlat és a h o zzá fű zö tt magyarázat m aradt fen n , am iből egy-két dolgot 

azonban rekonstruálni tudunk. íme:

Tévedés lenne abban a hitben élni, hogy a „kőszáli zerge” csakis a Kuszturák, a kő
omlások 2000 m feletti bérceit lakja! Tényleg o tt fent él aránylag a legtöbb zerge, az 
a kőmezők és „gyephavasok” övezete. A flóra szempontjából megfelel a legfelső, a 6-ik 
emeletnek. Attól lejjebb az „áfonya kúszócserjével” beszőtt 5-ik, és a vele egybeolvadó 
„törpecserjés” (alhavasi) cserjés, 4-ik övezeten lehaladva a 3-ik em eletet elborító 
„fenyvestájon” egyformán népes falkában él a sok zerge.

Az őskor hegyeket alkotó vajúdásából épült fel ez a felső négy em elet töm ör gránit 
alapzattal, szilánkolt oszlopokkal, a kárpáti falazat bástyái közül magasra feltörve. A Ko- 
losszeum kihűlése után először gyepszőnyeg, majd cserje és fa telepedtek meg -  túlny
omó zömében tűlevelű erdei flóra. Ez a vertikális, 1000 m étert kitöltő em eletsor a zer- 
gének tulajdonképpeni igazi hazája.

A RETYEZÁT-HEGYSÉG FATENYÉSZETI ÖVEI

©  tölgyesek
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Miként látható, Barthos a retyezáti zergék élőhelyét hat övezetre osztotta, bár az erdei- 
fenyő övében ő maga sem volt következetes. Részletesen kitérhetett a zergék évszak szerinti 
helyváltoztatására, de leginkább azt hangsúlyozta -  amit a vadászati leírásokban is megem

lít, sőt az erdészeti tanulmányaiban is felbukkan hogy a zerge nem kimondottan „kőszáli 
vad" Igaz, ezt Maderspach is emlegette, sőt ő „bozóti zerge" nevet is adott az erdőben 
élőknek21, de Barthos ezt sokkal következetesebben -  ha úgy tetszik, tudományosabban -  

fejtette ki. Nézete szerint az erdőben élő, rendszeresen megtelepedő zergék is ragaszkodnak 

a köves-sziklás talajhoz. Ahol pedig ilyenek vannak, ott az erdésznek fe l kell hagynia minden
féle intenzívebb erdőgazdasági céllal, s az említett erdőrészeket véderdőnek kell kijelölni.22 
Az erdész tehát nem szubjektív benyomásai, netalán az erdőbirtokos elvárásai (remélt 

adókedvezmény, a birtok viszonylagos háborítatlanságának a megőrzése stb.) alapján, 

hanem a természet, a zergék útmutatása szerint (is) meghatározhat véderdő jellegű 
állományokat. Barthos ezen elméleti levezetését el kell fogadnunk, de azért mindenképpen 

megemlíthetjük, hogy ez a módszer kizárólag ott lehet érvényes, ahol zergék ténylegesen is 

élnek. Miért kell ezt hangsúlyoznunk? Azért, mert a tétel megfordítva nem igaz. Azaz, nem 
minden véderdő -  legyen az akár a felső erdőhatáron is -  alkalmas a zergék élőhelyének. Itt 
újra vissza kell térnünk Maderspachra, aki még azt is felvetette, hogy Lillafüreden kellene 

a zergéket meghonosítani, mert az ottani sziklák arra megfelelőek.23
Barthos Gyula zergevadászati élményei közül az alsó, a tölgyes, bükkös övhöz A balanói 

sziklacsarnok zergebakja és egy töredéke kapcsolódik. Ez egy hajtóvadászat volt, ahol 
Barthosnafc a legalsó lőállás, amely a tölgyes övbe esett, jutott. Ez szintén a Balanó közelében, 

a gróf Dégenféld Pál vendégeinek tartott hajtóvadászaton történt. Ekkor báró Nopcsa Ferenc 
„hazárdlövéseivel” Barthos elé kényszerítette a zergéket. A neves paleontológussal a szerző 
ekkor, egyetlen egyszer vadászott együtt -  s róla rossz benyomásokat szerzett.* Szintén ide, 
ehhez az övhöz tehető a következő találkozás is, amelyre 1912. december 12-én, az orvvadászokkaí 
való esemény után került sor.

A bükkös alsó övezetében őznyomokra leltünk Ennél érdekesebb volt egy túl 
közeli találkozásunk egy középerős kampójú zergebakkal. Néhány egyed ugyanis lakta 
a hegység legalacsonyabb, 800 m körüli tölgyerdőit, sőt a virágos kőrises szik
lapárkányokat is. Ilyen mélyen tartózkodó zerge volt az általunk felriasztott bak is. 
Hogyan vertük fel? Hunyadival egy meredek falú sziklatömböt kellett megkerülnünk, 
és a meglepett bak arról ugrott le -  pontosan kettőnk közé. A távolság közöttünk nem 
volt 12-15 lépésnél nagyobb. Ezek után érthető, hogy az ilyen kanyon jellegű, szűk 
folyosók között az orvvadászok közeli sörétlövéssel is könnyen boldogulhatnak. Ehhez 
vagy két személy kell, vagy egy puskás és egy hajtó kutya.

A lucfenyves övezetéhez kapcsolódik az Első zergém a vadászidény utolsó napján, továb

bá A titokzatos nagykapitális. A törpefenyős tájra a már olvasott Fegyvertelenül az erdőn 
című részben az októberi emlék, míg a legfelső szinthez A »Kőomlások« taraján című. 

Haladjunk tehát mi is „emeletről emeletre”!

* Lásd a „Találkozások” című fejezetben az „Utolsó »báró H átszegi«”című részt.
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ELSŐ ZERGÉM A VADÁSZIDÉNY UTOLSÓ NAPJÁN

A zergelakta Eurázsiának zergéi között a retyezátiak a legkiválóbbak, kampótrófeáik -  
2 kivételével -  az első nemzetközi helyezést tartják, minőségileg tehát a legértéke
sebbek.

A zergével, a jellegzetes „erdei” antiloppal, a Retyezáton kerültem közvetlen kapcso
latba. Bizony nehezemre esett három hosszú éven át kivárnom a boldogító szót, amely 
fel fog jogosítani arra, hogy végre az első zergémet otthonának fenséges környezetében 
elejthessem. A zerge mint aránylag kevés helyen előforduló vad, még olyan vidéken is 
különös vonzást gyakorol a természetjáró férfiakra, ahol általános elterjedésnek örvend. 
Az Alpesek népéről olvassuk: „mihelyt zergéről van szó, a jog és a jogtalanság fogalmai 
még a legbecsületesebb hegyilakók tiszta fejében is összezavarodnak.”

A zergevadászati idény december 15. napjával zárult. Az 1909. évben az uradalom 
területén 19 zerge került terítékre, 16 bak és 3 zergekecske. A kecskéket elnézésből a ven
dégek, jobbára öregurak lőtték. Az elejtett bakok kampói közül 3 mutatkozott be
jelentésre érdemesnek a szokásos, országos trófeabemutatóra azzal a küldetéssel, hogy 
a Retyezát hagyományos elsőbbségét -  főképpen Fogarassal szemben -  igazolják és 
biztosítsák.

Éppen december 14-én jelentkeztem a birtokosnál, ahol a hivatalos tárgyalások 
végén szóba került az azévi vadászati statisztika is. Az eredményt jegyzeteink alapján 
egyeztettük, lezárva azt 19 zergével. A birtokos talán a kerek 20-as számra gondolt, 
amikor mosolyogva fordult hozzám és feltette a meglepő kérdést: -  És ön nem lőtt 
zergét? Úgy látszott, hogy megfeledkezett arról -  vagy akarattal tette - , hogy zerge 
elejtésében az ideig én még nem részesülhettem, mert hiányzott hozzá az engedély.

-  Igen, igen, hát lőjön egyet! -  és várta a hatást.
A válasszal azon melegében készen álltam, sőt az égő cigarettát lehelyezve, már a szék

ről fel is keltem, és a tettrekész ember elhatározásával emígy válaszoltam:
-Köszönöm, de mivel e perctől számítva alig 20-24 óra áll rendelkezésemre, kérem 

megengedni, hogy -  egyéb, fontosabb jelentenivaló hiányában -  azonnal távozhassak!
-  Az igaz! -  jegyezte meg -, már csak egy, a holnapi nap van hátra. És mégis készül 

felmenni?
-  Feltédenül! Megpróbálom. Sok lenne még egy évig várakoznom.
A kijelentésre kissé meglepődött, és máris kezet nyújtott. A kísérlethez „vadászüd

vöt” nem kívánt, amit pedig illett volna.

Lovaim a Hátszeg melletti kastélytól a Malomvízig terjedő 16 km-nyi utat szokat
lan gyorsasággal futották be. A hazaérkezés után egy órán belül készen állott két fel
nyergelt hátasló, és a fővadásszal kettesben máris kocogtunk fel a hegyekbe. A Guraz- 
lati telepig terjedő utat a szokásos 4 óra helyett 3 óra alatt legyűrve, oda késő estére 
értünk. Útközben az állandó beszéd tárgya persze nem lehetett közöttünk más: hol 
kíséreljük meg a cserkészést azon az utolsó napon?

Tudnivaló, hogy december közepén legfeljebb és mindössze napi 9 óra (lővilágos 
óra) áll a vadász rendelkezésére. Túl rövid idő ahhoz, hogy feljusson azokba a maga
sabb régiókba, ahol a zergeállomány zöme tartózkodik. Ezért be kellett érnünk az alac
sonyabb és közelebb fekvő helyek egyikével. Erre legalkalmasabbnak a Cioca (magya
rosan: Csóka) pagony kínálkozott, mindjárt Gurazlati felett. Csóka 820-1700 m 
magas, igen meredek, sziklás, ritka faállományú erdővel borított pagony.
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A Csóka a kanyargó Sebesvíz folyó völgyéből délre néző oldallal emelkedik ki, és 
mintha lábazatként oda lenne tapasztva a 2500 m-ig feltörő őshegység óriási tömb
jéhez. Nehéz terep, egyetlen ösvénnyel, a pagony tehát cserkészésre alig volt alka
lmas. Viszont abban a feltevésben, hogy a magashegység egészen alsó övezetében is 
találkozzunk zergékkel, kétségünk nem lehetett. Zergék, igazában erdei, „lombzer- 
gék” állandóan tartózkodtak a legalsó fekvésű csendes, még a tölgyes övezet egyik
másik pagonyában is. Az erősen sziklás terepen -  az alacsony fekvés ellenére is -  a há
borítatlanul élő vad télen-nyáron kitartott.

A hajnali világosság már fent talált bennünket a kb. 1300 m magasságú, a réteg
vonal irányában vezető ösvényen. Az ösvénytől felfelé vékony, friss hó borította a talajt. 
Számunkra aranyat érő takaró, mivel módot nyújtott az előzetes nyomozásra. A múlt 
tapasztalatai alapján 16-20 zerge volt a pagony állandó állományához számítható. 
Állandó abból a szempontból, hogy’ a zerge üzekedési ideje már lezajlott, és a vad a meg
szokott helyein megnyugodhatott. A vad lekötéséhez sónyaló is járult. A pagony pedig 
az évben megzavarva nem volt.

Végighaladva a cserkészösvényen, egy helyen egymással összetartó 4 zerge a nyo
maival találkoztunk. (A zerge ivarát a nyomról nem lehet megállapítani.) Azok 
felvonultak -  egy széltöréses folton át -  a gerincet borító, sűrűbb lucfenyves felé, és 
valahol nyilván fekvésre tértek.

Hiába távcsöveztünk, vadat nem észleltünk. A megkésett vadászat izgalmán kívül 
külön gondban voltunk azzal is, hogy a birtokos nyitva hagyta azt a kérdést: vajon az 
engedélyem a kecskén kívül vonatkoztatható-e bakra is? Ismerve azonban másokkal 
kapcsolatos álláspontját, nem lehettünk tévedésben, amikor kizárólag kecskének, 
méghozzá lehetőleg szűk kampójú, vagy meddő kecskének az elejtését tűztük ki célul. 
Bak elejtése ellen minden bizonnyal kifogással élt volna, mivel „számfeietti” zerge 
alatt csakis olyan példányt érthetett (így is volt), amelynek kilövése indokolható. Erre 
a kényes természetű körülményre különösképpen az első esetben okvetlenül 
figyelemmel tartoztunk lenni. Az viszont merőben külön szerencsének számított 
volna, hogy éppen ilyen, csak alkalmilag kiválasztható példánnyal kerülnénk össze, 
amikor -  és ezt dél tájban meg is állapítottuk -  még az is nagy kérdésként állt előt
tünk, hogy zergét egyáltalában lövésre fogunk-e kapni.

Számolva a zerge természetével, azzal, hogy megszokott tartózkodási helyét 
különös ok nélkül messzebbre nem hagyja el, visszatértünk a havon észlelt 
nyomokhoz, és azokat követve felcserkésztünk a gerinc felé. Amennyire lehetett, min
den lépésünkre vigyázva, hiúz módjára haladtunk előre a dőlésektől rongált, 
helyenként bükkel és nyírral elegyes szálerdőben. Eközben, sajnos, a magashegységet 
jellemző széláramlás váratlan változásaival is számot kellett vetni. A nyomok ugyan 
mind több zerge jelenlétére mutattak -  lehetett 7-8 is -, egyúttal azonban a meg
zavart vad elmozdulásait is jelezték. Szükségből megkíséreltünk egy óvatos terelést, 
de eredmény nélkül.

Eközben -  szinte észrevétlenül -  a kritikus utolsó napnak az utolsó órája 
közeledett. A rövid téli nap alkonyához értünk. Lehetett délután 3 óra, amikor átkerül
ve az északi, hidegebb oldalra, az erdőt átszelő kőgörgeteg felső pontján kötöttünk ki. 
Leültünk a simára koptatott gránitkövek egyikére és tanakodni kezdtünk. A hajnal óta 
bennünk lobogó remény tüzéből addigra bizony már csak kevéske parázs maradt. 
Legfeljebb egy órányira való bizakodás. Örök sorsa és kísérője a vadásznak, hogy a szí
vében ezt a parányi parazsat se engedje kialudni.
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Társam pipára gyújtott; a szél a völgyből szivárgott felénk. Ezek után számunkra 
csak egyetlen megoldás kínálkozott. Azzal a kilátással, hogy a zergék a hegykúp déli 
oldaláról -  a nap folyamán folytatott cserkészésünk közben -  átvághattak az északi 
oldalra, onnan pedig az est leszállta előtt visszaválthatnak az elhagyott állásaikhoz, úgy 
határoztunk, hogy a széles nyiladékot képző görgetegen fogunk -  kedvező széllel -  
lecserkészni a völgybe, és ezzel a vadászatunkat be is fogjuk fejezni.

így is történt. Meg-megállva, óvatosan ereszkedtünk lefelé, úgy osztva be a hát
ralevő rövid időt, hogy az éppen kifussa a cserkészést. Elég mélyen, talán 900 m körüli 
magasságban lehettünk, s a lővilágosságból sem volt több néhány percnél hátra, amikor 
jobb oldalról egy sötét színű, magányos zerge lépett ki a görgetegre. Lassan, meg- 
megállva haladt azon keresztül, alattunk 100 lépés körüli távolságban.

Pillanatok alatt ülő és lőkész helyzetbe kerültem, miközben a fővadász távcsövébe 
kapta a keresztben álló és nyugodtan figyelő vadat.

-  Geis! (Kecske!) -  állapította meg. Egy darabig még figyelt, s mivel mögötte gida 
nem következett, hozzátette:

-  Gelte Geis! (Meddő kecske!) Schiessen! (Lőni!).
Szépen ment minden. Sikerült! A pompás vad pár ugrás után összedőltén feküdt, 

alácsúszva a kövek közé, kampói nem is voltak kivehetők. Bizonyos, hogy pár perccel 
később a hátteret megvilágító hótakaró segítsége mellett sem tudtam volna a vadat 
távcső nélkül pontosan célba venni.

Első teendőnk volt -  házi szabályaink betartásával -  a kampópár lemérése. A szárak 
hossza 25,5, a körméret 7,7, a terpesztés 10 cm. Tényleg előrehaladott korú és meddő 
zergekecske feküdt előttünk. Átvettem a gratuláció mellett átnyújtott zergevéres 
lucfenyőgallytöretet, aztán -  ahogyan mondani szokás -  úsztam és úsztam a ritka 
vadászörömhöz illő boldogságban.

A birtokos arcáról, amikor -  kívánságára -  a trófeát egy alkalommal bemutattam 
neki, mintha azt a benyomást nyertem volna: hát bizony ez a fiatal, dunántúli erdőtiszt, 
pedig nem is hegyvidéki ember, valahogyan jól megcsinálta, szinte kifogott rajtam! 
Az esetet különösebb megjegyzés nélkül, mindamellett látszólag tetszően vette tudomá
sul. Felteszem: magában meg is könnyebbült, hiszen kiérdemelt örömöt szerzett egy 
vérbeli vadásznak, saját erdőtisztjének, akire már kezdettől a vadászat vezetését is rábízta.

Hogy az „expresszvadászat” ennyire „snejdigül” sikerült, abban fő szerepe ter
mészetesen a vadászszerencsének volt, mégis az ünneplésből valami kimaradt. Elmaradt 
zergevadásszá való felavatásom. Ez méltán megillette volna a zergekecskét is. Annyira 
trófeás vad az is, akárcsak a bakja. De annál szebb volt a felavatásom a következő évben, 
egy erős zergebak terítéke felett. A felavatás nem is az uradalom házilag fenntartott, 
központi területén történt, hanem a határhavasok vadonjában került sorra. Ott a terület 
vadászbérlője -  a vadászkéssel a kezében -  ütött jelképesen zergevadásszá. Gróf Kinszky 
Zdénó olyan zergekampók tulajdonosának számított, amelyek kontinentális viszonylat
ban a második és a harmadik helyen álltak. Neki nemcsak az ünnepélyes felavatás 
műveletét köszönhettem, hanem két kapitális, a kiállításokon méltán figyelmet keltő24 
zergebak elejtésének a lehetőségét is. Tehát ő igazi kegyben részesített.
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A BALANÓI SZIKLACSARNOK ZERGEBAKJA

A zerge otthonos tartózkodási helyéről a legritkább esetben távolodik el. Amilyen 
mértékben igénytelen táplálék szempontjából, annyira igényes tartózkodási helyének 
megválasztásában. „Kőszáli” alkatához megfelelően nem idegenkedik a szinte járhatat
lan sziklafalaktól sem. A csendnél is többre becsüli a nyugalmat. Ember, legelő állat, 
kutya ne zavarja a csendes szemlélődésben pihenő vadat. Különösen kedveli a megsza
kítás nélküli, erdőövvel összefüggő, kiterjedtebb hegytömböket. Az ilyen kedvenc 
tartózkodási helyeken víz nélkül is megmarad. Az ásványi sókat a növényzet, a vízszük
ségletet a harmat pótolja.

A Kárpátok hegyvonulatain, egyre szűkülő élettérrel, elszigetelt életközösségek
ben találunk zergét. Az 1910-es években a Retyezáton élt az egyik legnépesebb és 
egyben minőségileg legértékesebb törzs. Otthonosságát avval is bizonyította, hogy 
nemcsak a kopár sziklacsúcsok kőszirtjeit járta, hanem lehúzódott az alsóbb régiók 
dúsabb növényzetű, lakott helyekhez közelebb eső, de nyugalmas területekre is. Ilyen 
rész volt a Balanó.

Ha valaki a helyszínen látta volna a két fegyveres férfit, aki a retyezáti Balanó 
aljában az 1910-es évek egyik novemberi napján hosszasan álldogált, hátraszegett 
nyakkal tekintgetett fel a meredeken felmagasló hegyoldalra, joggal tehette fel a kér
dést: azok az emberek mit keresnek ott?

A Balanó községi „erdőnek” csúfolt, de a valóságban csupaszságával elriasztóan 
kopár legelő volt. A látszatra majdhogynem fátlan, az aljától a tetőig sziklás hegyoldal 
lábánál a Malomvíz községből kitelepített cigányfalu bújt meg. Lakói az éjjel-nappal 
meg nem szűnő zajosságukkal még az odalátogató idegent is távozásra kényszerítették. 
Ha pedig valaki távcsővel vizsgálta a magasan kimeredő, sárgáspiros sziklafalak pad
káit, ott fehér, fekete és tarka színű házikecskék apró, mozgó pontjaira akadhatott. 
Az idegesítő lármát a hegyi karámokhoz járó-kelő pásztornép soha ki nem fogyó 
kiabálása, és az elmaradhatatlan, erős, bundás kuvaszok csaholása fokozta. A közeli fás 
ligetekből lehallatszó fejszecsapások ütemes csattanását a figyelő észre sem vette. 
Márpedig a két tanácskozó férfi magatartásából arra lehetett következtetni, hogy fel 
akartak jutni a Balanó-hegytömb magaslataira, lehetőleg a Magura-tetőre. A tanác
skozók hamarosan meg is indultak. Elöl haladt Solomoneszk Salamon, malomvízi 
erdőkerülő. Beosztását a mellényére felvarrt tenyérnyi sárgaréz jelvény és a vállán lógó 
Werndl típusú szolgálati fegyver bizonyították. Társa, jómagam, vállamon könnyű 
Schoenauerommal, nyakamban triéderemmel, nyomába lépkedtem. De vajon mit ker
estünk ezen a hangos, zaklatott vidéken?

Most az egyszer zergét.
Zergét? Hát ez igazán meglepő! Hiszen Balanó csak néhány száz lépésnyire 

emelkedik fel a község utolsó házától, és a teteje sem haladja meg 500 m-nél jobban 
a tengerszintet. Afféle előhegység, az első lépcső a Retyezát emeleteire. Aljában a ci
gánytelep, tetején a kecskék, és mindezek ellenére „erdőnek” számított, mert a katasz
ter a művelési ágak rovatában erdőnek csúfolta. Tulajdonosa a község, vadászati joga 
a Kendeffy-uradalomé. Hogy aztán a valóságban miképpen festett az „erdőművelési” 
tevékenység, azt láthattuk, amint beléptünk a Balanó fái közé.

Tölgyfákra találtunk, de milyen állapotban! A lefejelt és megsebzett fák a haldokló 
erdőt siratták. Ahány a kőtörmelék között fennálló fa, megannyi nyomorékká csonkult 
fatörzs, kikorhadt tuskótővel, kéregszakadt, agyonhasogatott derékkal, pudvás
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üregekkel. Koronáik helyén csavaros, seprűszerű gallycsomók, melyek nyomorék 
kezekként kapkodtak az életet adó levegőbe. A tölgyek között szórványosan meredező 
gyertyán-; hárs- és (virágos) kőrisszálak a cigányok és a kecskék munkájának nyomait 
viselték. És ha már zergét kerestünk, hozzá a legjobban illő fenyőfát is kívántuk volna 
látni. Ám a községi hegyláncolaton órajárásnyira sem állt fenyőerdő, sőt még egy árva 
fenyőtörzs sem. Azokat az utolsó darabig kitermelték.

Mi iparkodtunk mielőbb kijutni a cigányfalu nem éppen épületes környékéről. 
Csendet és a természet szépségeit kerestük, és továbbra is csak rideg, hirtelen feltörő 
sziklafalakat, csupasz, sötét, szűk szorosokat találtunk. A szürke egyhangúságot csak 
ritkán tarkították zöld gyepfoltok, és néhány, szálanként virágzó, szélhordta növény. 
A látottak után alig hittem, hogy Salamon itt valaha zergét látott. Pedig erőst bizonygatta.

Miféle zerge lehet az, amelyik a pazar szépségű magasságból, a havas csúcsokból, 
a messzeségbe vesző kilátást nyújtó kőerkélyekről, a vízesések mosta kőfalak magas
latairól levonul Balanó agyonfejszézett, amputált tölgyfakoldusaihoz, hogy ezek panaszos 
társaságában naphosszat hallgassa a rokonsággal is meggyanúsított tarka kecskék 
mekegését? Vezetőm állításában erősen kételkedtem. Na de ha már elkezdtük, járjunk 
a végére. Lassan haladtunk előre, és mind több akadály állt utunkba. Még az öreg 
Salamon is elvétette az irányt, mivel csak nagy ritkán járta a semmirevaló, ürességgel 
tátongó hegységet. Nem is láttunk mást, csak karsztkopárságú sziklafalakat, melyek 
közül kőoszlopok és tornyok ágaskodtak ki.

Ám az egész hely, a környék összhatása lenyűgözött. Óriási sziklacsarnokban jár
tunk, melyben a mesebeli „Kőtörő Óriás” végezhette munkáját. A tömör gránit
tömeget kalapáccsal hasította széjjel, majd a szétváló, szegletes részek egyikét-másikát 
darabokra törte, a nagyobb tömböket pedig mérgében szétszórta. Ahol az őskövezet 
a kalapácsnál keményebbnek bizonyult, a hegydarabokat meghagyta egészében, beérve 
azzal, hogy azok felületére koppintson. Az ilyen sziklatömb az ütések nyomán kockára 
repedezett. Egyes kockák az összetört morzsalékra zuhantak, mások egymás hegyén- 
hátán torlódtak össze, látszólag leomlással fenyegető, félelmetes körfolyammá. 
Vízmosás, víztócsa sehol. Balanóról nyomtalanul futott le a csapadék, a kietlen 
kopaszságon a hó sem tapadt meg sokáig.

Ahogyan magasabbra kapaszkodtunk -  lehetőleg a nyílásokat képező kőfolyosókat 
keresve az erdő képe is megváltozott. Oda már se cigány, se kecske nem járt. A fák sem 
nyomorékok. A törzsük ugyan alacsony és elvékonyodó, de legalább ép. A sziklacsamokok 
közti lejtőkön még a tölgy uralkodik, de a falazatok hűvös árnyékába már a bükk is betársul.

Az egyik kőgörgeteg laposan fekvő tábláján értékes jelet, vadhullatékot fedeztünk 
fel. A már elporladt hullaték zergétől származhatott, felismerhető vadnyomokra azon
ban nem találtunk. Vezetőm nagyot fújva meredt az első pozitív bizonyítékra, és körül
belül 700 m-es magasságból körülkémlelt. Állítása szerint a Balanót 4-6 zerge rendsze
resen lakja. A kis falka valamivel feljebb, a főgerincig kiemelkedő szirteken szokott 
tartózkodni. Arrafelé kevesebb a kőomlás, a megülepedett, morzsalékos talajt 
helyenként gyeppázsit is fedi. Felfelé tekintve meredek, csupasz falak tornyosodnak 
elénk, melyek láttára még a vérbeli turisták is összeráncolják a homlokukat. Bizony 
nem sok kedvet éreztem a nyaktöréssel fenyegető felmászás megkísérlésére. Viszont 
a vadásznak a vadat ott kell felkutatnia, ahol az tartózkodik.

A továbbhaladásról Salamonnal úgy döntöttünk, hogy a járható peremvonalak 
mentén néhány kiemelkedő pontról lesünk be a sziklacsarnokba. Mivel az üzekedés 
java napjaiban voltunk, még a zergék mozgására is számíthattunk.
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Kétségtelen, hogy egyedül, vezető nélkül bajosan haladhattam volna előbbre. A leg
tapasztaltabb alpesi vadász is könnyen eltévedne a sziklaoszlopok hallgatag, rideg, 
szinte félelmetes állványai között. Pedig alig jutottunk 300 m-rel magasabbra a völgyi 
kaszálók „zöld szintjétől”. A mély, pinceszerű csendet többé nem zavarta lárma. A zer
ge is megtalálja itt a nyugalmát.

Megtorpantunk. A botorkálástól ekkorra már minden kedvem elment. A további 
vesződséget hiábavalónak tartottam. Salamon viszont éppen olyan nyugodt volt, mint 
az induláskor. Látszólag azon csodálkozott, hogy engem mi lelt, aki pedig olyan 
kedvvel indultam a balanói vadászatra. A lemondást már a büszkesége sem engedte 
volna meg. Meg akarta mutatni a Balanó zergéit. A kilátó bércfokok tervezett felke
resése mégis csődöt mondott. A sziklafalakat alulról nem tudtuk megmászni. Taktikát 
kellett változtatnunk. Szakaszos cserkészésre tértünk át. A sziklaóriások szurdokait-  
a minduntalan változó léghuzatokat figyelmen kívül hagyva -  kerestük fel. 
Közeledtünkre valahol megriadt zerge (járható vadváltókon) tért ki előlünk. Egyszer 
feljebb, másszor, megkerülve bennünket, alattunk is megjelenhetett volna. A zergének 
amúgy is szokása a lassú menekülés és a hosszas hallgatózás.

Miközben mi az elért pontokon hosszabb időre lesben álltunk, a nyugalmából 
megzavart vaddal voltaképpen bújósdit játszunk. A zergevadásznak mindenesetre jó 
tudnia, hogy a hasadékokkal szaggatott, magas sziklafalú terepen számolhat a zergének 
egyféle különös viselkedésével. Más a zergefalka viselkedése és egészen más a magá
nyosé. Az egyes zerge a látszólag járhatatlan terepen elrejtőzik és a helyéről nem moz
dul ki. Mennél nagyobb az üldözők lármája, annál jobban lapul, és a mozdulatlan vad 
a haj tóvonal mögött visszamarad. A régi vadászok kopókkal segítettek magukon. 
Hasonlóan jártak el az orvvadászok is. Mi viszont nem üldöztük a zergéket, hanem 
kerestük. A fáradságos cserkészet közben anélkül, hogy a legkisebb vadjelre bukkan
tunk volna, felértünk a felső övezet magasságába. A szurdokok kiszélesedtek, a lejtőket 
középkorú szálerdőfoltok borították. Alattunk tölgyes, átellenben a napfény után fel
nyúló, karcsú bükkfák álltak. A következő lejtőn zergefekvőhelyet és régebbi hullatékot 
találtunk. Az első biztató jel a zergék közelségét illetően! Óvatosabban haladtunk 
tovább. Többet álltunk, hallgatóztunk, és csak igen figyelmesen cserkésztünk előre.

A könnyebben járható tölgyes lejtőjén maradtunk. A kiszélesedő völgyfenék fölé 
értünk. Szemben a kilátást fölénk emelkedő sötétszürke, függőleges fal zárta le. Aljából 
néhány óriásra megnőtt bükkfa tört fel. Gyönyörködve a környezet zordságában, egy 
tölgyfa tövénél telepedtünk le. Az elszívott cigaretta jótékonyan pihentette a hosszadal
mas erőlködéstől ernyedt izmainkat. A légáramlat a völgy hosszában húzott. Ezért a fe
lettünk kiterülő erdőrészt és az átellenes sziklafal peremét tartottuk szemmel.

Kisvártatva a mellettem gubbasztó Salamon -  könyökével megérintve -  odasúgta:
-  Kapra neagra -  cáp! (Zerge -  bak!)
Én is megláttam a zergét. A sziklafal szegletes éle mögül csupán mereven tartott 

nyaka látszott ki. A fényes horizont hátteréből a fekete nászruhába öltözött nyakcsuha 
és a magasan ívelt kampók élesen kirajzolódtak. A függőleges sziklafal élét mintegy 80 m 
távolságra becsültük. A bíikkóriások bármennyire is nyújtózkodtak, csak a sziklafal felét 
érték el. Szélén állt a bak, szoborszerű mozdulatlansággal. Vajon előre kényszeríti-e 
a kíváncsisága? Bele kíván-e tekinteni a kétemeletnyi mélységbe? Nehezen múltak 
a percek. A zerge megindult. Teste mind nagyobbra nőtt. Belső lábai is láthatóvá vál
tak. Szemben állt, 70-75 fokos szöggel felettünk, magasan, a torony élén. A fej
leményeket fához támasztott fegyverem célgömbjén át figyeltem. A lövéssel azonban
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várnom kellett. A bak fejét oldalt kinyújtva, egyenesen a kanyon mélyébe tekintett. 
Majd oldalt fordult, és óvatos, rövid léptekkel előbbre hajolt. Most pompásan 
keresztbe állt. A csuha, hosszúra nőtt szőrzetével, feketén csillogott. Kiszélesedő 
lapockájára célozva útjára eresztettem fegyverem expanzív golyóját.

A bak a lövésre elejével felvágott, hátsó lábai megbicsaklottak, majd, egész testével 
kifordulva, a falazat éléről lezuhant. Teste egyszer sem ütközött a függőleges falazat
hoz, kifeszített lábai sem érték el a sziklát. Zuhant függőlegesen, esett, mint egy kő, 
lefelé a mélybe, mi pedig bámuló szemekkel követtük. Távolodó alakja végül 
beleveszett a fák koronáinak ágas-bogas szövevényébe. Ügy látszott, hogy a zuhanó 
testet az esés vonalában lévő vastag bükktörzs fedhette el. A kőgörgetegre hullott vad 
kampóinak épségére jó nagy aggodalommal gondoltam.

Izgatottan siettünk a leesés helyére. Kerestük a nagy fa aljában. Kutattuk kőről 
kőre, betekintettünk az üregekbe is, de nem találtunk rá. Nem értettük. Mi nyelte el 
a zergénket? Ráadásul lent, lent a földön!

Vércseppekre, de szőrszálakra sem akadtunk. Teste a darabkövek között mélyebbre 
nem csúszhatott. Elképedten néztünk Salamonnal egymásra, aki már vagy tizedszer 
emlegette a „fészkes fene ördögöt”

Kísérőm az újabb, tüzetes keresés eredménytelenségén feldühödött. Felemelte az 
öklét, mellyel a tüzet okádó ördög unokáit fenyegette, és hirtelen megmerevedett. 
Csodálkozva fordultam feléje, és -  égbe meredő ábrázatának tekintetét követve -  
csodát láttam. Del Draku maré! -  suttogta Salamon -, de hogyan vesszük le onnan?

Zergénk a nagy bükkfa egyik vízszintesen kinyúló oldalágáról csüngött alá. 
Fentakadt a fán! Kampóinál fogva, hosszúra kinyúlt testtel lógott le a magasból -  a füg
gőleges légi terítéken.

Az el sern képzelt, szinte példa nélküli kép valóban lenyűgözött bennünket. Ilyen 
eset is csak Balanón történhetett meg!

Egy darabig elbámészkodva álldogáltunk a fa alatt, hogy a sorozatos izgalmak után 
magunkat kifújjuk. A történtekből felocsúdva a 15 m magasan libegő zergét egy előhívott 
cigány segítségével ráztuk le a fáról. Levett kalappal tisztelegtünk a kiterített zsákmány 
előtt. Megérdemelte. Kampói sértetlenek maradtak, és bár csak 25 cm hosszúra 
ívelődtek, megszerzésük körülményei legkedvesebb trófeáim közé léptették elő.

A teríték képe szinte valószínűtlenül hatott. Tölgyerdő és zerge! Merőben óriási az 
ellentét! Es ezeket a szélsőséges képeket annak a bizonyos Balanó nevű sziklacsarnok
nak köszönhettük, amelynek legfelső övezetére annyi szorongással küzdöttünk fel 
magunkat.

Boldogsággal eltelten vonultunk le a Nagyvíz partjára. Mindkét vállamon fegyver
rel, Salamon pedig nyaka körül a még meleg testű, nemes vad terhével. Büszke 
hősöknek éreztük magunkat. Úgy megittasodtunk az elért, ritka dicsőségtől, hogy az 
Salamon barátunknak a fejébe szállt. Útközben nagyokat kurjongatott -  amire előbúj
tak a cigány gyerekek, hogy lássák a csodát. Én irigyeltem Salamon felszabadult 
örömét, mert magam is szívesen kurjantottam volna.
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A TITOKZATOS NAGYKAPITÁLIS

A vadászembert nemegyszer meggyanúsítják, hogy egyik-másik kijelentésekor „nagyot 
talált mondani” O gyakran ezt azért teszi, mert képzelődik. Olykor-olykor kellő meg
fontoltság nélkül felnagyít vagy kiszínez valamit, mert a felajzott képzelődése túlzásra 
ragadja. Aztán megeshet, hogy erről az illető személy nem is tehet. Egyszerűen rabul 
ejti a vissza-visszatérő álomkép, attól nem képes megszabadulni, sőt a valódi képet az 
eredeti helyzetbe vissza sem tudja állítani.

Ha van az élőképnek alkatrésze, ami a vadász képzeletét különösen felcsigázza, az 
az élő vad fejdísze, a trófeája. A zergekampó becslésekor magam is átéltem egy 
különösen izgalmas esetet -  ha úgy tetszik, képzelődést.

A zerge szerény kampódísze ldcsi is, formára is szabályszerű, éppen ezért könnyű 
tévedésbe esni.

Az eddig ismert leghosszabb zergekampó -  tövétől a kampó végéig -  33 cm 
hosszúságú. (Ez előreláthatólag verhetetlen is fog maradni.) Ehhez képest minden 
egyéb kampótrófea ennél rövidebb lehet, és csak kivételesen érhet el 33 cm körüli 
(plusz-mínusz) hosszúságot. A kampópár magasságát -  a tövétől a görbületek vízszintes 
felületéig -  egyébként régebben nem is mérték. Ez táji jelleg, s az az összpontozásra 
egyszeres szorzóval lehet kihatással. (A hosszúság szorzószáma: 1,5.)

S most következzék: hogyan ugratott be egy zergebak a szakvadásszal kettőnket 
a leghevesebb disputába?

Az eset történetének napja 1912. július 31-e. Ezt onnan tudom, mert most kiolva
som akkori feljegyzéseim megmaradt foszlányaiból. A kárpáti erdők estéiben és esős 
napjaiban egymagamban mi egyebet is művelhettem volna, mint följegyeztem egyet- 
mást az aznapi vagy több napi megfigyelésekről, az erdő és a természet életéből.

Maga az időpont legalább annyira érdekes, mint a jelenet színhelye.
Színhely a Sekerile-hegyoldal (magyarul „Szekér”-nek mondtuk) -  átellenben a Boresz- 

kuval. Boreszku meg „a” zergebakról nevezetes. Vele egy alkalommal az öreg 
Ambrozió, a vágások kezelője találkozott. O „kolosszálisának mondta „a” bak kampóit. 
(Román nyelven „cornea”-nak -  szarvnak -  nevezve a kampót.) A jágerok meg úgy 
emlegették, mint a nagy (hoch) kapitálist. A személyzet tagjai közül azonban senkinek 
sem sikerült megfigyelnie.

Ambrozióról el kell mondanom, hogy a Retyezát fenyőállományai kitermelésére 
szerződött olasz vállalat üzemvezetője volt, aki már 20 év óta járta a vállalat szétszór
tan fekvő üzemi területeit. Magányosan, hajnaltól napestig úton volt. Hol a közelítőu- 
takat, hol a -csatornákat, hol a vágásokat ellenőrizte. Őt magát a vadászat nem 
érdekelte, de a munkástelepeken mérlegre kerülő vadat meg szokta nézni, sőt nem
egyszer maga is részt vett a vendég úrvadászok és az uradalmi jágerek közötti viták 
során a különböző kampók méricskélésében. Gyakorlottsága révén joggal nevezték őt 
„collmesternek” (hossztolónak), mivel évente több százezernyi ledöntött fa feldarabolt 
választékát mérte meg -  centiméteres pontossággal. A gyakorlati szembecslés mellett 
ebben segítségére volt az állandóan magával tartott -  hegyes, vas végű, centi- és deci
méteres beosztású -  2 méteres hegymászóbotja is. Ahogyan elmondta, ezt a botot már 
pár kedvező álláskor ráirányította annak az általa hírbe hozott zergebaknak a kampói
ra is, „akivel” a Sekerile alján két-három év alatt többször is találkozott. A folyó men
tén hol reggelente, hol délidőben, különböző napszakokban helyét változtató zergebak 
a már ismert, közömbösen haladó személyt rendszerint közeire bevárta, így nyílt aztán
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Ambroziónak lehetősége a tüzetesebb vizsgálódásra, méricskélésre. A „collmester” 
megállapítása a kampókról az volt, hogy azok bizonyosan megütik a „33-as” méretet. 
Azt pedig már több „komoly” személytől hallotta, hogy az lenne a zergetrófea világszerte 
maximálisnak ismert mérete. Ezt tudva már többször felhívta az uradalmi jágerek figyelmét, 
hogy foglalkozzanak azzal a Boreszku-Sekerile-alji nagy bakkal. Ha másként nem 
megy, akkor lessenek rá, ő készséggel megjelöli a megfigyelési pontokat is. A rácser- 
kelés, a vad belopása ugyanis azon a terepen nem járna sikerrel. A folyó bal partján 
feltáratlan, zárt erdő van, míg a jobb parton sűrű cserjebozótos védi a vadat a reá
törő veszélytől.

. Ambroziót én is megbízható, józan embernek ismertem, így a megfigyelése 
komolyságában nem kételkedtem. O maga -  szerénysége ellenére is -  garantálta, 
akár fogadási alapnak is tekintette, a „33” körüli méretet.

Az meg, hogy a jágerek nem hallgattak Ambrozióra, nem csodálható. Ok ugyan
is -  többnyire Stájerországból importált személyek -  nem nagy készséggel 
foglalkoztak egyetlen egy vad megfigyelésével. Ilyenkor a kiterjedt kerületükre, 
ebből fakadó nagyvonalú szolgálati bejárásukra hivatkoztak. A vadászattal kapcso
latos számításuk -  beképzelt magatartásuknak megfelelően -  pedig abból állt (mint 
ahogyan az a múltban is történt), hogy a vendég vadászurak kíséretében majd csak 
összehozza a szerencse őket egy-egy „kapitális” vaddal. Amit később megmagyaráz
nak, hogy ők azt már mikortól ismerik

Guraapi üzemi tanyán tartózkodtunk, és a nyári fadöntés feladataival voltunk 
elfoglalva. Javában folyt a nagyvállalati fatermelés, az erdőőrök a vágásokat járták, 
mérték. Egy napon aztán tervbe vettem, hogy felül fogom vizsgálni a közeli Sekerile 
erdőkultúráit. A valamikor állítólag leégés folytán keletkezett fátlan térségek beül
tetése volt a célom, és oda több már mint félmillió csemetét kiültettünk. A csemeték 
állapota érdekelt. A sekerilei kultúrmunka kísérletet jelentett abból a szempontból, 
hogy a nem annyira gazos, de humuszban szegény erdőtalajon sikerülni fog-e a pusz
taságot visszahódítani az őshonos és uralkodó lucfenyő állományok számára.

A szemlére az idősebb jágert, a hosszú bajuszú Hebel Ferdinándot vittem magam
mal, aki aznapokon a hegyekben a zergesózó felújítását végezte.

Elsőként az ültetéseket néztük meg. A vizsgálódás során lassan haladtunk előre. 
Hosszasra szokott sikerülni az ilyen orvosi jellegű felülvizsgálat, mert az kiterjed 
mind a beteg, mind az egészséges fácskákra. A betegeket és a gyanúsakat a gyö
kérzettől kezdve a rügyig és levélig megnéztük, sőt a figyelmünket a környezetre is 
kiterjesztettük. Erdész számára a legnagyobb örömök egyike, amikor telepítő 
munkájának eredményéből értékes aktívát tud összegezni. Sajnos, amennyire sike
res volt a csemeték megeredése, annyira elmaradtak azok a növekedésben, s a cse
meték színeződését sem találtuk reményt keltőnek.

Az egyik hajlatnál Hebel váratlanul lehúzódik a földre, s felém int, hogy 
kövessem őt. Erre én is hasra ereszkedem, majd társam közelében odalapulok a 
földhöz.

-  Kapital, kapital, hochkapital! - suttogja nekem. Látom hirtelen jött ingerült
ségét, ahogyan a távcsövéhez kapkod, kalapját egészen hátratolja, lábait jól kifeszíti, 
az erősebben álló kövekhez támasztja, aztán az előttünk fekvő tömbök mögül 
kitekint. Ugyanezt cselekszem én is, de a távcsövem sem került még szememhez, a jáger 
fejét máris visszakapja, és a felhevült ember parancsoló hangján szólít fel: -  Jessus 
Marié, hochkapital, schiessen, schiessen! (Lőni, lőni!)
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Egyelőre nem értem a dolgot, de a lövésre felkészülök. Óvatosan kitekintve 
keresem a nyitott terepen azt a hochkapitális vadat, nyilvánvalóan őzbakot, mert ott 
legelőbb őz jöhetett szóba. Az őznek éppen üzekedési ideje volt, érthető, hogy egy 
erős bak izgalomba hozta a jágert. A bak felfedezése nem megy olyan könnyen, 
pedig a türelmetlen jáger a vad keresésére irányító szavakkal siettet.

Végül is észreveszem. Egy magányos, nagy testű zerge áll a szobor merevségével 
felettünk, a nagyobb kőtömbök összegyűlt halmazán. Vörhenyes színezete a leöm- 
lő nyári napfény bőségében a nagyszerűen bevált színhasonulás (mimikri) példáját 
vetíti elénk.

A távolság közöttünk nem több 120 lépésnél, talán annyi sincs. Kampói szabad 
szemmel is jól kivehetők, tényleg túl magasak. A távcsövezés azután még pontosabb 
becslést eredményez: valóban kiválóan erős zergebak!

-  Aber schiessen, schiessen! -  biztat most már magából kikelve a jáger. Szinte kezd 
dühbe gurulni, látva, hogy7 a lövéshez semmiféle hajlandóságot nem mutatok.

-  De mit akar? MA még tudtommal július van! Ezzel akarom, mint első intelem
mel, társamat lehiggasztani. (Július 31-e a törvényes zergetilalom utolsó napja volt.)

-  Ej mit, az nem tesz semmit! -  vágja vissza ingerülten.
-  No, no csak vigyázzunk! -  figyelmeztetem újból.
-  Mindegy, egál! -  ma, vagy holnap! Lelőjük, itt hagyjuk, mire pedig hajnalban 

emberek elé kerül, augusztus elseje lesz! -  egészíti ki a véleményét.
A kérdést mindenképpen nekem kell eldönteni. Még csak az hiányzik, hogy bedől

jek a jáger biztatásának! Neki könnyű és kényelmes a kockázatos ajánlatot másnak 
megtenni. Ó maga nem veszíthet semmit, ha akár eredménnyel, akár a nélkül, de egy 
tilalmi időben leadott, hibás lövés árán sikerülne másvalakinek a beugratása.

Komoly, hivatásos, régi alkalmazottról volt szó. Vajon mi bátorította fel erre a me
rész biztatásra? Nem egyéb, mint a rekord hajszolása. Ez már a vérébe ment a retyezáti 
jágereknek. Volt azonban más ingerlő indok is.

A trófeapontozás lázas légkörében történt. Az egyik igen kedves, családbeli 
vadászvendég, szókimondó öregúr, ő maga is a budapesti trófeabíráló bizottságnak 
egyik tagja, azt találta mondani: ha rekordjavító, erős zergebakkal az év bármelyik 
napján összejönne, ő bizony úgy lelőné, mint a „pintyet” Az volt a véleménye, hogy 
kapitális vadnál, főképpen a zergénél, saját, házi területen nem állhat fenn a jogos 
vadász részére semmiféle korlátozó tilalom! Ennek a kedélyesen leadott, zamatos kije
lentésnek magam is fültanúja voltam, és valószínűleg hallotta a hosszú bajuszú jáger is. 
Amennyiben közvetlenül nem halotta volna, bizonyos, hogy tudott róla, mivel nem
egyszer emlegette.

Miközben a napsütést élvező, gyanúdanul álldogáló bakot gusztáljuk, és magam is át- 
érzem a kivételes helyzet összes izgalmát, tényleg mind a kettőnknek akaratlanul is az 
„öregúr” kijelentésére kellett gondolnunk.

A jáger egykettőre megszólal, de most már inkább kérő hangon. Nyomatékos 
érveléssel áll elő. Azt mondja, hogy ez esetben N. úr (az említett) nem tenne mást, 
mint már régen lelőtte volna „a” nagy bakot. Bárcsak ő lenne most itt! Ilyen bakot 
elereszteni nem szabad, sőt kimondottan vétek.

-  Igen ám -  kezdünk bele a vitába, ezúttal én viszem a szót -, de a dologban van ám 
valami különbség! N. úr megtehetné, hihetőleg meg is tenné. Ő a birtokos család tagja, 
tőle a szépséghibát senki rossz néven nem venné, legkevésbé maga a rekordokra büszke 
birtokos. A dolognak híre sem menne, a kiállításokon bemutatott trófea az ő neve alatt
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nem keltene semmi feltűnést. Az uradalom főerdésze azonban hivatásos vadász, felelős 
egyén, így lehet ugyan büszkeséggel eltelt, lelkes csodálója, de legkevésbé elejtője „a” 
baknak! („A” zergebak annyit jelentett: az összesek között a legkiválóbb, az egyetlen, 
amilyen még nem került terítékre. „Egy” zerge volt általában az osztályozatlan zergebak, 
a „centiméteres” megjelölés pedig a már ismert, rangsorozott, remek bakoknak járt ki.)

Abban a hitben voltam, hogy a jáger mindezekkel maga is tisztában van, és abba
hagyja a már erőszakos jellegű nógatást. Végtére arra is rájöhetett: nem annyira az 
dönti el a kérdést, hogy július 31-e van-e ma, vagy órák híján már augusztus elseje, 
hanem az úgynevezett „magasabb” szempontokkal kellett mindkettőnknek számol
nunk, méghozzá együttesen. Utóvégre ő is alkalmazott és felelőséggel tartozó szak
vadász! Kár tehát a disputáért! -  Punktum! -  s ezzel lezártam a vitát.

Ennek ellenére azonban más történt. Nagyon is jellemző volt éppen a mellettem 
hasaló, felindultságában szorongó jágerre. Sehogy sem akart józanabb belátásra térni. 
Megragadta a fegyverét, hogy a nyugodtan kitartó bakot célba vegye.

-  Ha a főerdész úr nem akarja, akkor én magam lövöm meg! -  tette hozzá nagy 
dühösen. A lövésnek neki is készült.

Erre aztán leintettem a méregzsák osztrák sógort. Ezen erélyes fellépésem vetett 
véget a hosszadalmas, meddő vitának. Bármennyire is nehezére esett, kénytelen volt 
lehiggadni. x\zt viszont alig hihettem el róla, hogy a dologba teljesen belenyugodott 
volna. Szemrehányását azzal éreztette velem, hogy egy ideig felém sem tekintett, sőt -  
megvetéssel -  oldalt fordult tőlem.

Bevallom, nehéz szívvel mondtam le erről a mindenképpen rendkívüli bakról. De 
nem tehettem mást. Tudomásom volt a vadászat terén sűrűn felmerülő kényesebbnél 
kényesebb esetekről; baráti körökben örök harag, sőt párbaj, máshol hivatali mellőzés, 
vadászati letiltás, esetenként állásvesztés. Egyik sem hiányzott! Számomra egyébként 
volt ennek a helyzetnek még egy külön is kellemetlen, ha úgy tetszik, fájó pontja. 
Amennyiben ezt a bakot a folyóvölgy másik oldalán, az Ambrozió által megfigyelt 
helyen látjuk meg, elejthettem volna. A Boreszku oldalát bérlő külföldi úr [gróf 
Kinszky Zdénó] ugyanis számomra ott teljesen szabad kezet biztosított -  akár „a” bakra 
is. A felőlünk eső oldal azonban a Kendeffy-uradalom rezervátumterületét jelentette, 
tehát „tilos”-t.

Végre lecsendesedetten gyönyörködtünk a bakban. Ezután került igazán sorra a kam
pók komoly megbecslése. Iparkodnunk kellett vele, nehogy a kínálkozó alkalmat elmu
lasszuk. Értékes adat lesz ez a jövőre nézve! Hozzá is fogtunk mind a ketten. Láttam 
előre, hogy ebből is vita lesz.

Bizonyosra vettem, hogy a jáger az Ambrozió-féle nagy bak bűvkörébe került, „a” 
kapitális kábította el. Rá is fogja majd, hogy a boreszkui váltott át Sekerilére, és az áll 
előttünk.

Lehetséges, hogy tényleg Ambrozió bakja volt. Miért ne cserélhette volna fel a bo
reszkui lakóhelyét a közel fekvő Sekerilével? Itt sózóra, füves legelőre is talált, és a leg
kevésbé zavarhatták. Nem is volt csodálnivaló, hogy a régi lakóhelyét odahagyta.

Az történt ugyanis, hogy éppen legutóbb Boreszku aljában, a vízmeder kanyaru
latában új partvédők és faterelő sarkantyúk megépítése vált szükségessé. Maga 
Ambrozió volt az, aki a folyó közelében az építés céljaira a szálfákat jelölte ki. A szá- 
laló termelés éppen azon erdőrészlet fáira szorítkozott, amely nyilvánvalóan a nagy 
bak állandó otthonául szolgált. A fadöntés során aztán a munkások a völgytől alig 50 
méterrel magasabban, a mohalepte kőpadokon zerge fekhelyeire és bőséges hul
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latékára bukkantak. A jelek szerint a remetebak tanyájára találtak rá, de magával a bak
kal már nem találkoztak. Helyette az egyik falazat aljában, a málnacserjés sűrűjében, 
egymás mellett fekvő két őzbakocska feloszlott maradványait fedezték fel. 
Testvérgidák lehettek, s a falazat pereméről játékos szembelökősdi közben zuhan
hattak le.

Hogy maguk a jágerek nem találtak rá a bak otthonára, az meg abból következett, 
hogy azt túl magasan keresték. Arra nem gondolt senki, hogy lent keresse, a közlekedő 
lovasösvény mentén. Igaz volt az is, hogy a zerge rejtekhelyét sűrű, többszintű erdőv
el borított, lépcsőzetes sziklavárak fedték el, amelyek, közvetlenül a Nagy-Lepusnik 
medre felett, a Boreszku hegytömb alappilléreit látszottak alkotni.

A hasonló eset nem tartozik a ritkaságok közé. A végső korhatárhoz közeledő egyes 
hímivarú példányok a legszigorúbb remeteéletet szokták választani. Ezt a jelenséget 
a nagy erdőségek vadászai jól ismerik. A falkától különvált, magánykodó öreg szarvas
bikát, őzbakot, vadkant, zergebakot nevezik el ezután remetének. A remete vad nem 
mutatkozik, rejtekhelyét előre ki nem számítható időben hagyja el, akkor is rövid 
időre, vagy talán az éjszaka sötétjében. Kevéssel beéri, lemond nagyobb igényéről, még 
a fajfenntartás ösztöne sem hoz lényegesebb változást az életébe.

A remete szarvasbika megelégszik egyetlen tehénnel, hollétét bőgéssel sem árulja 
el. Ha azonban egyszer megzavarják, dühében ott hagyja tanyáját, hogy helyette 
megfelelőbbet keressen. Nem szükséges, hogy az az erdő mélye legyen, beéri kisebb, 
sűrű „fészekkel” is, több esetben olyan megtévesztő rejtekhellyel, amelyet még a szem
füles vadász is kész elhanyagolni.

Van abban valami eszmei igazság: az ilyen ismert vagy sejtett remetét kár tarto
gatni egyes kijelölt és kényelmes puskások számára, elejtése több joggal illeti meg a 
hivatásos vadászt, már csak azon érdeme alapján is, hogy azt a pagonyában 
megőrizte.

Ezek után térjünk vissza Sekerilére: vajon „a” bak áll-e előttünk?
Társam távcsövének (ez egyben mozgó nagyító is!) üveglapjain mereven tartja a ba

kot. És megszólal: -  Krisztus-uccse, a kampó több, mint 33-as!
Azután tovább méregeti. Hallom, amint magában számol.
A helyzet megfigyelésre kiválóan kedvező. Az oldalt álló bak kampóinak görbületeit 

jól szemügyre lehet venni. A háttér a trófea éles vonalaihoz pompás aláfestést nyújt. 
A jáger eléggé gyorsbeszédű ember. Újból megszólal: -  Lelkemre mondom (szava- 
járása volt), megüti még a 35-öt is! -  jelenti ki mélyen felsóhajtva. Nyilván bele is 
sápadt a nagyotmondásba.

A felnagyítás -  ebben a túlfeszülten izgalmas állapotban nincs szándékom lódítás- 
nak mondani -  nem lep meg. Ilyen tekintetben már ismerem a hosszú bajuszú jágert. 
Egy esetben lövetett velem fényes nappal egy „erős” őzbakot, amelyből a végén csak 
szerény „villás” lett.

A 35-ös hallatára máris látom, hogy közöttünk megint vita fog kerekedni. Nem baj! 
Van időnk. Bakunk könnyed testtartással áll a helyén. A reánk változatlanul kedvező 
szélhuzat mellett a legkisebb nyugtalanságot sem árulja el. Közel egy esztendő óta nem 
zavarta senki, ezalatt talán embert sem látott, se nem szimatolt. Nyár közepe van, jól 
táplált, kövér, higgadt, látszólag álmos is. Egyedül van, társai sem háborítják a zergék 
öreg remetéjét.

A magam részéről egyelőre nem nyilatkozom. Nekem csak 6 évi gyakorlatom van 
az erdei antilopok ismeretében, a jáger ellenben már 30 évire tekinthet vissza.
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Jóformán mást sem csinált egész életében, mint a zergéket figyelte. Reá bízom tehát 
a becslést, és legfeljebb majd „hivatalból” fogom ellenőrizni.

Tehát mindketten belemerülünk a szigorúan vett becslésbe. A jáger meggondolja 
magát és enged a 35-ből, leszáll 34-re, de a 33-ból azután többet nem enged. A kri
tikus 33 cm-es hosszúságot rögzítjük.

A magam részéről sehogy sem tudok ezzel a számmal megbarátkozni. Újból és 
újból megismétlem és ellenőrzőm a becslésem, s valahol a 31 körül -  kétségen kívül 30 
felett -  állapodom meg. Eközben azonban valami másra jövök rá. Az egyenletes kam
pószárak magasságára! Ez új jelenség! A görbület méretét viszonylag rövidnek találom, 
s ez hozza azután magával, hogy ugyanazon hosszúság mellett a kampók magassága 
mutatkozik rendkívülinek. Ettől aztán én sem tágítok. Azóta is változatlanul kitartok 
az akkor nyert benyomásom mellett: magasabb zergetrófeát soha nem láttam. 
Megfordult kezemben a Schönberg-féle világrekord (32,35 cm), kézbe vettem a Dietl- 
féle pietroszi hochkapitálist, sőt kiállításokon25 láttam a többi nagy kampókat is, de 
mintha, mintha a sekerilei trófea valamennyinél még magasabbként állana e pillanat
ban is előttem, persze lelki szemeim előtt, a képzeletemben. De a képet jól megje
gyeztem magamnak! A mi bakunk kampóit ma is le tudnám rajzolni: hengeres, telided, 
magas, hosszúságához képest nagyon magas, arányosan vékonyodó. Viszont a kampók 
görbülete rövidebbre hajló, de ennek ellenére sem viselik magukon a zergekecske kam
póinak a jellegét.

Csak a szárak alsó vastagsága (kerülete) marad el a csodatrófeáktól. Gyantásság nem 
volt a kampókon kivehető, legalábbis a kelésekhez hasonló dudorokra nem emlékszem. 
Terpesztése szabályszerűen közepes, színezete pedig sötétfekete, inkább sötétszürkés 
(talán a megvilágítástól), a magassága azonban egyenesen túlon-túl kimagasló! 
Megállapításaimat társammal mindjárt közlöm is, egyben felhívom, hogy a kérdéshez 
ő is szóljon hozzá.

Helyben hagy ő mindent.
-Igen, igen, legyen úgy, de mindenhogyan hochkapitál! - erősíti meg, hiszen ebben 

egyet is értünk, előáll azonban egy új fogással: -  Lőni, lőni! -  kezdi el újra -, lőjük meg, 
lőjük meg, majd akkor ki fog minden derülni! Kiderül az is, hogy kinek volt igaza.

Ez az egy bizonyos. A terítékre fektetett baknál kényelmesen dűlőre jutottunk volna 
a soha meg nem fejtett, titokzatos, nagyszerű és a rekordhelyezésben döntő hatású 
kérdésekben. A jáger máris markában tartotta a centiméteres vászontekercset. Hiába.

A körülbelül 7-8 perces szemlélődés után távozni készültünk. Jobbnak látszott a ba
kot ott hagyni, úgysem bírtuk volna tovább türelemmel, hidegvérrel. Óvatosan húzód
tunk vissza a térdig érő csemetésben, igyekeztünk megszökni a megejtő bálványképtől.

Ugyanakkor a bak is elindult. Rövideket lépdelve, helyenként szökellve, közben 
meg-megállva, lassú nyugodtsággal elvonult felettünk, és beváltott a közeli, magas 
lucfenyvesbe. Eltűnt. Elnyelte az erdő, „a menedékadás otthona”

Bizony nehéz szívvel, kelletlenül tápászkodtunk fel. Különösen a jáger volt leverve, 
a tehetedenség érzése nyomta -  odahagyni a kivételes jelenetet. Bennem rossz partnerra 
talált, aki éppen személyénél fogva nem használhatta ki a kedvező helyzetet. A já- 
gernek, mint a vadászatokon vezetőnek, könnyebb volt valami keveset tévedni. 
Magának az erdőtisztnek azonban keményebb elhatározással kellett bírnia, hiszen 
hivatali és etikai felelősségénél fogva talán senki másnak nem szükséges akkora helytál
lást tanúsítania, mint neki, a vadászműveltségű és a vadászatot irányító személynek.
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A kísértésekhez az erdésznek már elejétől kezdve hozzá kell szoknia. A lemondás 
keserves volt nekem is, mert ki tudhatta: vajon miféle új rekord születhetett volna meg, 
ha nem is a nagyvilág számára, de mindenesetre a mi Retyezátunk dicsőségére? 
Tényleg kivételes bakról volt szó. Létezését ugyan továbbra is nyilvántarthattuk, de 
kérdéses volt, hogy lövésre illetékes személy elé fog-e kerülni valaha is.

Annyi történt még, hogy napokkal rá, a zergeidény megnyíltával, a jáger magát 
a birtokost vezette fel a Sekerilébe. A nagy bakkal azonban nem sikerült találkozniok. 
Arról sem volt adatunk, hogy az első világháború folyamán a bakot valaki látta volna. 
A háború aztán szétszórt bennünket, a trófeaméreteken vitatkozó szereplőket. 
Elkerültünk a szélrózsa minden irányába, messzire „a” nagy zergebaktól. Ezzel aztán 
közöttünk lezárult mindennemű vita. Arra, hogy melyikünk tévedett, világosság 
később sem derült. A nagy baknak nyoma veszett. A természet rendje szerint el kellett 
pusztulnia. Nagy kár az elveszett „csoda”trófeáért!

A századforduló retyezáti rekordtrófeája 31,12 cm hosszúságú volt, tehát a Schön- 
berg-féle trófeától alig maradt el.26 Vadászati szempontból a Retyezát „aranykorát” az 
1907-13 közötti évekre, szolgálati éveimre teszik ma is. Becslésem szerint a hegy
ségben akkoriban 800, legfeljebb 1000 zerge élhetett. Joggal remélhettük, hogy az 
akkori rekordot meghaladó bak is él az uradalom vadászterületein, amelyet csak 
meg kell találni és el kell ejteni. Hát mi megtaláltuk -  Ambrozió után de én nem 
ejthettem el.

Az eset után 25 évvel a valóságban is megszületett a múlt századi világrekordot túl
szárnyaló erdélyi trófea. A ritka természeti kincs azonban nem a Retyezát ajándéka 
volt, hanem a fogarasi Ghirdoman-havas, az elejtője pedig a brassói Hesshaimer. 
A mesebeli trófeát az 1937. évi berlini vadászati kiállításon mutatták be. A kampók 
szárhossza: 33,5 és 33,7 cm.27

Az 1962. évi retyezáti utamon hallottam, hogy a nemzeti park megalakításával célul 
tűzték ki a zergeállomány „aranykor” szintjére történő emelését.28 S ezzel talán a retye
záti világrekord alapjait is megteremtik.

A „K Ő O M L Á SO K ” TARAJÁN

Ameddig élő zergét nem láttam, leírások és képek után ítélve, úgy képzeltem el, hogy 
a „kőszáli” zerge kizárólag a nyaktörő sziklafalak lakója. Bizonyára ugyanígy gondolkozott 
a zerge felől a legtöbb laikus is. A zergét a festő sem az erdőbe állította be, inkább a kép 
díszítésére festett néhány fenyőfa közelébe, a szakadékok élére helyezte, a néző elé tárva 
egy tátongó űrt is, amit azután a megriasztott zerge merész lendülettel át fog ugrani.

Legutóbb az a meglepetés ért, hogy irataim között egy füzetnyi leírást találtam. 
Címe: Tiroli vadászatok, 1897. Akkor 14 éves voltam, és az átolvasott, kalandos 
könyvekről kivonatot készítettem. Ami legjobban meglepett: a füzet fedőlapjára egy 
zergefejet rajzoltam fel. Hogyan is gondolhattam akkor arra, hogy annyira közel fogok 
kerülni a „kampós kiskirályokhoz”?

Láttuk az eddig megemlített emeletek sorozatán: bizony szívesen él a zerge erdők
ben is, szálasokban, vágásokban, lomb- és tűlevelű környezetben egyaránt, nem is túl 
magasan, csak meredek, csendes bércekre találjon.
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Jóllehet a hegység legmagasabb csúcsai hol innen, hol onnan, közelből és távolból 
hívogatóan integettek felém, hosszú időbe telt, mire teljesült a vágyam, és végre felke
rültem a retyezáti Kuszturákra.

A síkságból hatalmas szoborként kiemelkedő hegyóriás taraját a nép körében külön 
megjelölve „Custura” névvel emlegették, ami annyit jelent, hogy „Kőomlások” 
Valóban ez az éles vonalakkal csipkézett koronadísz a hegység ékessége, tiszta időben 
kékes márványszínben fénylő diadémja, legtöbbször azonban ködbe vesző felhők 
tömegével fedve be magát. A lapályon fekvő Sarmisegetuza (Grediste -  Várhely) római 
lakói a Kőomlásokat „Montes resici” névvel jelölték meg.

A sziklatarajt két egymástól messze álló csúcs tartja össze -  látszólag a saroktornyok 
szerepével: megakadályozandó magának a koronának az oldalra omlását. Az egyik 
a 2506 m magas Pelága, a másik maga a Retyezát-tető. Ez néhány méterrel alac
sonyabb az előbbinél, mivel a hegyéről a csúcs hiányzik. A regék szerint a hegyét egy 
óriás emelte le és félrehajította. így, darabokra széttörve megalkotta a „Kőomlásod
at. Attól fogva vált a Retyezát lapos tetejűvé, hasonlóvá a csonka gúlához. Ez a cson- 
kasága hozta azután magával, hogy a Retyezát a Pelága mögött lemaradt.

Erdőgazdasági elfoglaltságom miatt alig párszor jutottam el a Kuszturák megláto
gatásához. Ha a távolból nem láttam volna annyiszor, talán maga a kíváncsiság oda 
előbb felvitt volna. Be kell vallanom: magára a tetőre soha nem is jutottam fel. 
Hiányzott belőlem az alpinistának „csak azért is” hegyet mászó hajlama. Jártam egyszer- 
másszor a közelében, közvetlenül a lapos tető alatt; ilyenkor az oda felépített országos 
hálózati háromszögelési jelző épségéről minden esetben meggyőződést szerezhettem. 
Elvégre ez is az erdőtiszt műszaki feladataihoz tartozott. Egy fél órát kellett volna még 
kiszorítanom az időmből, hogy elérkezzem a triangulumhoz, de arra nem futotta. 
Addig nézegettem, vizsgálódtam körös-körül a messzeségbe, amíg arra jöttem rá, hogy 
megkéstem, indulnom kell vissza. Majd legközelebb! Egy másik alkalommal! -  vigasz
taltam magam. Ezzel azután továbbmentem egy másik, majd harmadik kőomláshoz, 
hovatovább eltávolodva a Retyezát csúcsától.

A szándék azonban, hogy oda legalább egyszer is feljussak, nem aludt ki belőlem. 
A kérdést „előjegyzésben” tartottam. S vártam valami biztatót. Ez a biztatás a leg
közelebbi év (1911.) augusztus 16. napjára máris megérkezett. Különbre nem is 
számíthattam volna!

Kilátásom nyílt ugyanis egy kuszturai zergebak elejtésére!
A zerge, amelyik a földszint tölgyeseitől kiindulva addigra végigvezetett az övezetek 

összes emeletein, előresietve és engem jól megelőzve, ott fent, az utolsó állomáson 
várakozott reám. Ez esetben nem mint erdei vad, hanem -  antilop rokonaihoz hason
lóan -  mint sivatagi lakó.

Erre a találkozóra azután nagy igyekezettel én is felsiettem. Ez esetben a vadászati 
engedély nem uradalmi területünkre szólt, hanem a szomszédos birtokos Kisvíz-völgyi 
erdőbirtokának egy fokozatosan összébb szűkülő völgyére, amely a Retyezát-tető észa
ki oldalán hegyesszögben végződött, s felső része felhatolt valósággal a Kuszturák 
élére. Csupán egyetlen, hosszan elnyúló völgyről volt szó, tisztára kőgörgeteges kat
lanról; és egymagában -  aránylag kis terjedelménél fogva -  önálló zergevadász-terület- 
nek nem is számíthatott.

A katlant magának a Retyezátnak függőlegesen felágaskodó falazata zárta le, hason
lóan a norvégjai fjordok több száz méter magas, meredek oldalaihoz. Ember meg nem 
mászhatta, de amilyen elrémítőnek látszott, még talán zerge sem. Állítólag valaki (?)

355



egy esetben észlelt volna zergét a hajmeresztő falazaton, de ezt nehéz lett volna 
egykönnyen elhinni, hiszen az még a zergenemzetség akrobatájától is szükségtelen 
mutatvány. Azt megengedem, hogy a falazat aljában összegyűlt kőzettorlaszoknak
-  a geológusok nyelvén morénáknak -  akár a legmagasabbikán zerge is megfordult 
(hiszen a halmokon magam is el tudtam volna csetleni-botlani), de hogy a halomhe
gyek fölé felkapaszkodott volna, az csak a fantáziában létezhetett.

Csudára szokatlan, új kép előtt állunk. Biztonság kedvéért az uradalmi vadászok 
egyikét is elhoztam magammal: egyúttal meg fogja ezt a területet is ismerni, és a szűkre 
szabott vadászterület határainak bejárásakor tanúm lesz. De szükség is lehet rá! Több 
szem többet lát. Az előttünk álló feladat, egyetlen, nyílt völgykatlanban zergére 
cserkészni, maga is igen kemény dió. Ilyen esetben nem elég a feladat megoldását 
egyedül a szerencsére bízni, a vadász minden ügyességére szükség van, ha már ered
ményhez óhajt jutni. És miért ne venné bárki hasznát annak a gyakorlatnak, amivel 
a szakvadász évtizedek során fel szokta magát vértezni?

Legelső teendők: az uradalmi zsebtérkép útján és külön katonai térkép segítségével 
megállapítani az idegen birtoktesteket elválasztó határvonalakat, főképpen az előttünk 
még ismeretlen, és északi irányban, egy pontról elágazó, éles gerincek menetét. Az egyik 
nagyjából olyan, mint a másik, nem valami nagy a változatosság.

Az előttünk kitáruló kép merőben más., mint a hegység már ismert táján. Fás
növény, törpecserje sehol. Ez a havasi gyepek övezete, már alpesi magaslat. Talán még 
a gyepeké sem. Azokból is csupán egyes foltocskákat, erezeteket látunk. Találó az öve
zetnek a Caricion curviilae tudományos növényföldrajzi elnevezése is; jellegzetes 
növénye a Carex, a vadsás.

Téglás Gábor írja az ilyen tájról: „véghetetlen zord, rideg világ uralkodik e 
vadregényes sziklaszakadékok közt, hol csak ideig-óráig derül fel a természet, s míg alant 
nevető napfénnyel játszanak a völgyek, idefenn lomha ködgomolvok hömpölyögnek, 
vagy erős dér sorvasztja el az alig kihajtó tenyészetet. Rövid szárú, de annál rikítóbb színű 
képviselőket küldenek fel ide a virágos növények, s a tenyészetben szintúgy észrevehető 
az a mohó sietség, mivel a rövid nyár derűjét élvezni és felhasználni siet.”

Hogy valamicske növényi élet -  nem csupán moha és zuzmó -  itt is van, szóljon 
hozzá a botanikus, aki feljegyezte: „Viola alpina, Chrysanthemum coronopifolium, 
Centaurea nervosa, Primula minima, Selene quadrifida élénkíti e magaslatok egy
hangúságát.”29

„Élénkítik” -  ezt úgy kell értenünk, hogy ha közvetlenül az orrunk elé tekintünk. 
Csak ilyenkor fedezünk fel emitt kis vékony szőnyeget, amott egyes, elütő színű foltot. 
Ezek a nyárnak valóban élénkre színezett virágai. Valamivel távolabbra tekintve azon
ban mást sem látunk, csak csupa szürkeséget, kopárságot, mozdulatlanságot. A növé
nyek szárát a szél nem hajtogatja, mert ahhoz azok túl rövidek, és szinte félősen 
belopják magukat a repedések közeibe. Lepke, bogárság is alig jár felette. Errefelé 
minden üres, ennek ellenére mégis fantasztikus: lenyűgözi az embert, aki megáll a zor
don világ kapujánál.

Egyelőre az emlős- és madárvilágból sem találunk életjelre, jóllehet melegebb, 
csendesebb időt kívánni sem lehetne, aminővel a mai augusztusi nap ajándékozott meg 
bennünket. A megvilágítás szerte a térségen az elképzelhető legkedvezőbb. 
Távcsöveink üveglapján el nem mosódna még egy7 kis egér alakja sem, ha történetesen 
a völgy legtávolabbi, átellenes oldalán mozdulna meg rejtekének nyílásánál.
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Programunk a következő: az elsőben a gerinc egyik alkalmas pontjáról levizsgáljuk 
a kitáruló völgy egész felületét. Elkezdjük mindjárt a közelben, folytatjuk a völgy alján, 
végül sorra pásztázzuk, részletről részletre, a hosszú túlsó oldalt.

Ez meg is történik. Zergét nem észlelünk. Ez bizony csalódás. Látszólag üres az 
egész katlan. Élettelen a túloldali gerinc is, hiányzik róla az a bizonyos „figyelő” zerge. 
A nagy fal környékén sincs semmi, csak mozdulatlan kőszirt, kisebb-nagyobb kőom- 
ladék, lesiklott törmelék, vízhordta kőpor. A kiszáradt kőországban álló vagy csepegő 
vizet sem fedezünk fel, csupán a téli hóból fehérlik egyetlen kis folt a nagy fal közepe 
táján. Valami üregszerű horpadást sejtünk ott, amit az északi hóviharok töltöttek be. 
Mivel ott, a függőleges fal örök árnyéka alatt a megtömődött havat napsütés nem 
érheti, az találkozni fog a jövő tél hópelyheivel.

Következik ezután programunk második, egyben utolsó szakasza: cserkészet a gerin
cen haladva, ameddig akadály nem fogja utunkat elállni. Helyenkint le-letekintünk 
a völgy aljáig. A lejtő hajlatai, nemkülönben az egyes nagyobb kövek elfedhetik ugya
nis szemünk elől az elfekvő vadat. Amennyiben a gerinc alatti lejtő is üresnek bizonyul
na, úgy a kuszturai vadászattal végeztünk. Ahogyan becsüljük, fél óra elmúltával a hely
zettel tisztába fogunk jönni.

Alig haladunk előre, tenyérnyi nagyságú lepke reppen fel előttünk. A gerinc alól 
alig 5-6 lépésnyiről kapott szárnyra. Nesztelen, lágy szárnymozdulattal máris letelep
szik egy kőre. Ezúttal sincs távolabb tőlünk 10-12 lépésnél.

Dehogy lepke! Madár, a hajnalmadár! Chernel könyvének színezett képéről 
ismerem: a sziklamászók (Tichodroma) gyönyörű képviselője. Ügyet sem vet reánk. A 
sziklán mászkál ide-oda, igazában úgy, ahogyan a lepke szokott. Felfelé készül kúszni, 
amikor azonban nem tapad eléggé a csupasz alapzathoz, a szárnyaival segít magán. 
Csodálatosan szép a kép! A maga nevében páratlan, egyenesen elragadó! Volt alkalmam 
hajnalmadarat a ház falán is megfigyelni, de nem volt lehetőségem 2400 m magasságban, 
az alpesi emelet kietlen, szürke világában gyönyörködni a legszebb madarak egyikében. 
Ezt a kuszturai jelenetet soha nem fogom elfeledni!

Csakhamar magára hagyjuk a szerény és legcsekélyebb félelmet sem tanúsító, kedves 
kis madarat. Egyensúlyt tartva kúszik a köveken tovább, rovarokat keresgél. Hamuszürke 
evezőtollazatából a végtelenül díszes, rózsapiros, kerek foltjai élénken ütnek ki. Olyannak 
tetszenek, mintha az alpesi rózsa széltől hajtott, repülő virágai vibrálnának előttünk.

Azután továbbhaladunk, óvatosan megvizsgálva az egymás után következő, hullá
mos hajlatokat.

Vörös folt. Zerge! A kőomlás kövei között pihen. Egyedül van. Lefelé, a völgybe 
figyel. Bak! Kampója elég jó közepes, 24 cm körüli, erőteljesen vastag. Terpesze nor
mális. A távolság 180-200 lépés.

Több mély lélegzetet kell, hogy vegyek, amivel tagjaimból kihajtom a hirtelen 
felébredt izgatottságot. Nevezhetjük „vadászláznak” is. A szenvedély ingerei ugyan 
nem lázas melegséget keltenek a cselekvésre készülő vadászemberben, inkább ingerült
séget, bizonyos nemű izgatottságot. Nem is láz, hanem szenvedély fogja el. Nem rossz 
érzés, vérbeli vadász nem mentesül, bármennyire szeretne is, tőle. Erősebb ez az érzés, 
ha meglepetés éri a vadászt, viszont hosszabb ideig eltart akkor, ha maga a jelenet is 
lassan fejlődik ki, s lassan érik meg a tényleges cselekvésre.

Miközben a nyugodtan pihenő vadat figyeljük, arra jövök rá, hogy a távolság túl 
nagynak mutatkozik. Teszi ezt a tiszta, ritka levegő is. A kivételes helyzet pedig
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okvetlenül egy biztosabban leadható lövés kedvezőbb körülményeit kívánná meg. 
Egyébként nem a már nyugdíjba helyezett öreg Mausert szorongatom a kezemben, 
hanem a kis, pompás Schoenauert. Benne megbízom. A vizsgákon átesett kis kurtály 
lesz hivatott arra, hogy a hozzá fűzött reményeimet ez alkalommal is beváltsa. Távcső 
nélkül szoktam használni. így nincs gondom, bajom, vesződségem a le-fel szerelhető 
műszerrel. Világos napszakban szemem is van annyira jó, hogy nem szorul külön segít
ségre. Ami pedig a hivatásos vadász magatartását illeti, az könnyebben boldogul -  min
den eshetőségre készen -  a gyorsan kezelhető, sima, semmint a kényes nehézségekkel 
megterhelt, távcsöves fegyverrel. És még valami! Amíg fiatal a vadász, az önbizalmon 
felül van benne valami gavalléria is! Az amúgy is egyenlőtlen versenyben úgy tartja 
illőbbnek: jusson a sorsüldözött, nemes vad részére is bizonyos előny. Ha a vadász a dol
got elsiette, a vad meneküljön el, akár szárazon, épségben, végtére a vadásznak lesz 
még elég ideje majd más alkalommal kijavítani a hibáit.

Tanakodásuk közben a jáger a maga részéről azt ajánlja: próbáljuk meg a bakot 
becserkészni, hiszen van rá lehetőség.

Csak most vesszük észre, annak előtte nem gondoltunk erre, hogy a terep a ked
vezőbb mértékű megközelítésre is alkalmasnak látszik. A párhuzamosan hullámzó 
domborulatok fedezéke mellett kezdünk aztán a vad irányába menni. A halomnyi 
kőrakások jól eltakarnak bennünket. Itt a törmelékkövek is jóval nagyobbak, semhogy 
lépteink nyomán kibillennének.

Simán megy minden, simábban, mint gondoltuk volna. A távolság mintegy felét 
sikerül ledolgoznunk, a bak látszólag már 100 lépésnyire került hozzánk. Időközben 
azonban a helyéről felemelkedett. Keveset elfordulva, a szobor merevségével, élet
nagyságban áll alattunk. Nincs közöttünk semmi, ami elfedné a testét, széles lapocká
ja fegyverem számára a legkívánatosabb célt kínálja. A remek vadat térdre ereszkedve 
veszem célba. Biztos vagyok a lövés sikerében. A helyzet komolysága időközben 
megedzette idegeimet, nincs többé vadászláz, még kevésbé izgalom. Már túlestem a szo
rongató érzésen. A beteljesülést megelőző cselekvés pillanatai hidegvért kívánnak.

A lövésre a büszke tartású vad testközépben kissé összerogyik, pár rövid ugrás után 
lebukik, és egy kő mögött összeesik, eltűnik. Az expanzív golyó hirtelen végzett vele.

Elhangzik közöttünk a szokásos üdvözlés -  egyszer a jáger részéről, és az üdvözlés 
elfogadása a boldogsággal kielégített elejtő részéről. Csak ezután közeledünk -  a győz
tes vadász fölényes nyugalmával -  az áldozatunkhoz.

Meglepő látvány, amely a vérző vadnál már az első tekintetre figyelmünket felkelti. 
Aranyoszöld döglegyek egész raja zümmög a még meleg zergetest körül. Egyik-másik 
légy nem is repked, hanem mohó gyorsasággal felfedezőútját végzi a már mozdulatlan 
zergén. Itt, a hatodik emeleten nem volna rovarvilág? Már el is dőlt a kérdés. De mennyire 
van! Itt áll előttünk a szemléltető példa!

Előttem éppúgy, mint bárki más előtt sem volt újság, hogy ha valahol az erdőn fala
tozáshoz kezdett, a földre helyezett ételneműnél egykettőre különféle legyek jelentek 
meg. De vajon honnan kerültek elő ezek a döglegyek itt fenn, az élettelennek 
mutatkozó alpesi kőmezőn? Mi több, ilyen bámulatos gyorsasággal! Aligha telhetett 
2-3 percnél hosszabb időbe, amire a kimúlt vadhoz leérkeztünk, és a láthatadan 
rejtekeikből előtörő, éhes rovarok máris rátaláltak! Erre igazán nem számíthattunk.30

A merőben új jelenség nem is hagy nyugton. Körüljárjuk a terepet, szaglószervein- 
ket fokozottabb mértékben szintén működésbe hozzuk, de a környéken semminemű 
kadáver maradványát nem találjuk. Ezek után ahhoz a feltevéshez jutok: ezek a szerves
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élet hulladékán élő, repülő rovarok a számbavehető élőterek térségein kétségen kívül 
mindenütt jelen vannak, állandóan tettrekészen arra, hogy ami az enyészet útjára kerül, 
mindannak felbomlását és eltakarítását siettessék. Az a lényegtelen, észre sem vehető 
mikroorganizmus, amely a hazai hegyek 2500 méteres csúcsmagasságában is élőteret 
talál, hozza magával, hogy a növényi és állati szervezetek szimbiotikus együttéléséből 
nem hiányozhatnak a rovari és növényi rothadó anyagokat felfaló és azokon szaporodó 
legyek sem. így kell ennek lennie, különben például a döglegyek nem várhatnák ki, 
mire a Retyezát-csúcs taraján valaki vadhúst fog számukra feltálalni.

A kőlapra kiterített vadban hosszasan elgyönyörködünk, egyelőre nem gondolva 
másra, csak a percekkel ezelőtt lefolyt eseményre. Azután ránk nehezedik a gond: mit 
csináljunk a csúcs alatt egy kb. 40 kilós, kizsigerelt vaddal? Minden irányban félnapi 
járásnyi távolságra vagyunk a legközelebbi tanyától. Teherhordó szolgát nem hoztunk 
magunkkal. A kánikulai hőség sem kedvezett a friss, véres húsnak. Méghozzá azok az 
utálatos döglegyek! Időközben szemmel láthatóan el is szaporodtak: A test sebhelyein 
máris sebtében lerakott, sárga petecsomókat észlelünk.

Ami a társamat illeti, a vad cipeléséhez különös kedvet nem mutat. Az is szeget ütött 
a fejében, hogy hátizsákja a sok hús befogadására nem eléggé bő. A vendégekkel 
történő cserkészeteken megszokta, hogy a bagázshordásban vadőr álljon ren
delkezésre. Annak, hogy a húst helyben gondosan elrejtsük addig, míg valakit felküld
hetünk érte, nem lenne sok értelme. Mindezektől eltekintve felmerült a kérdés: kit is 
illet a pecsenye? Vitára, kétségre azonban ebben az esetben egyáltalán nem volt szük
ség. A hússal, akárcsak a vad trófeájával, ez esetben magam rendelkezem.

Ezért határoztam úgy: a jáger a vadat azon melegében lefejti, a csuhát természete
sen magunkkal visszük (nadrághoz), a hússal pedig a hátizsákjainkat tömjük tele. így is 
történt. Az enyimbe belegyömöszöltük közös cókmókjainkat, kiegészítve egy hátsó 
combbal. A jáger zsákjába került az összegöngyölt csuha a rajta hagyott kampókkal, 
továbbá a hátsó comb párja és a szakszerűen kiemelt gerinc. A test többi részét azután
-  kövek alá helyezve -  ott hagytuk a szemtelen döglegyeknek. Érkezhet majd a szem
füles holló is. Az adott körülmények között okosabban nem járhattunk volna el, tehát 
ezt az intézkedést a kivételes helyzet hozta magával.

Végül hátra maradt a zöld gally kalapomra való tűzése. De mit is tűzhettem volna 
ki diadalom emlékére a cserjéden, puszta „gyephavas” virányaiból? Hiszen a Kőom
lások fűszála, virága is annyira rövid szárú, hogy az első fuvallat lesodorná a kalapom
ról. Fogom tehát magam, és a lefejtett csuha hosszabb szőrszálaiból, talán éppen a ger
inc végét díszítő zergeszálakból pederek össze egy helyes kis ecsetet, hogy véle 
kalapom zöld szalagját feldíszítsem. Ez ugyan a vaddisznó elejtésekor szokás a behava
zott lomberdőben, amikor nincs egyetlen levél sem fán, sem cserjén. A gyásznak ennyi 
dísze azonban a fejedelmi halottnak kijár.

A zergebak 23,5 cm-es, tömör trófeája sima táblára került. Hasonlóan a kala
pomhoz, lomb- vagy tűlevél a táblát sem díszíthette.

Búcsút veszünk a hatodik emelet csendes vidékétől. Rá-rágondolunk visszamaradt, 
egyedüli lakójára, a piros pettyes, kicsi hajnalmadárra. Végül elhagyjuk a „hegyek 
nagyapjának”, a Retyezátnak kopasszá vált fejét, és levonulunk a mélyen alattunk 
sötédő erdőségek tengernyi tömege felé.
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MEDVÉKRŐL MESÉLEK

Barthos a medve kapcsán szinte minden adatot begyűjtött és megpróbált a „ rendszerébe" 
beépíteni. Ez a törekvése más vadfaj esetében is megfigyelhető, de a kézirat tanúsága szerint 
éppen a medvénél a legkiterjedtebb. A medvével kapcsolatos élményei leírása után -  felte
hetően a hatvanas évek legelején -  Medve-mesék cím alatt leírt (magának?) néhány hallott, 
olvasott történetet. Az 1963. decemberi keltezésű feljegyzéseit most idézzük.

1. K ö z i s m e r t  m e s e .
A vadász a patak felett átzuhant fa törzsén készül áthaladni, és amint a közepére ér, 

szembejön vele egy medve. Sarkon fordul, hogy kitérjen előle, ámde egy újabb med
vével kerül szembe. És mi történik a két medve közé szorult vadásszal? Természetesen
-  megeszik!

2. CZAKÓ ŐRNAGYTÓL (SZACSAL) HALLOTT, ELCSÉPELT MESE.
Egy erdélyi vadász a román vadőrével az erdőt járva egy medvével kerül szembe. 

A vadászt a találkozás készületlenül éri, a fegyverét nem tudja használni, úgyhogy 
kénytelen beugrani egy vastag fa mögé. A medve utánakap, és a fánál felegyenesedve 
rácsapni készül. A vadász azonban elkapja a medve egyik, majd a másik mancsát, és így 
a fatörzs körül összefogódzkodnak. Elfáradva a vadász odakiált a távolabbra megbújt 
vadőrnek:

-  Gyere és fogd, Györgye! -, aki azután átveszi a mancsokat, és tovább forog a fa 
körül. A vadőr is elfárad, így felváltva tartják a medvét, amíg az végre is kifullad, 
erőtlenné válik, erre aztán a vadász kényelmesen lelőheti.

3. Sz ib é r ia i  o r o s z  m e s e .31
A vadász fegyvertelenül rövid sétára indul. Egy fánál aztán két medveboccsal 

találkozik. A játszadozó kis szőrpamacsok felkúsznak a fára, a vadász pedig felmászik 
utánuk, hogy az egyiket elfogja. Ám az ügyes kismedvék mind feljebb kúsznak, így 
a vadász nem juthat hozzájuk. Közben nagy morgással megérkezik az anyamedve. 
Nagy dühében elkezdi a fát rázni, de nem bír vele, mire eltávozik. Kisvártatva azonban 
visszajön -  az ölében egy hóddal, akivel jó ismerősök. A hódot beállítja a fához: ahogy 
szokta, rágja át annak a törzsét és hulljon alá a fa -  a rajta szorongókkal együtt. A fa 
egyszer csak ledől és az anyamedvét agyonüti, a vadász pedig a gallyak között földre 
jutva, összeszedi a két bocsot és boldogan tér vissza tanyájára.

4. Sz i n t é n  s z ib é r ia i  m e s e .
Cserkészik a fegyveres vadász, amikor egy tisztáson két nagy medvét vesz észre, 

egyforma nagyok és szorosan egymáshoz tapadva haladnak. A vadász jól odafogva lő. 
Erre az első medve nyikkantva elrohan, a mögötte álló pedig azon helyt állva marad. 
A vadász nem érti a dolgot, és abban a hiszemben, hogy a medve halott, hozzámegy. 
Ámde azt élve találja -  szájában tartva az első medve golyó által leszakított farkát. Hogy 
lehet ez? Kiderül, hogy az állva maradt medve mindkét szemére vak volt, társa pedig 
a farkát nyújtva vezetgette a vak medvét. Nem maradt más hátra, mint hogy most már 
a vadász vezette haza.

5. H a s o n l ó a n  t á v o l - k e l e t i  m e s e .
A vadász kalyibájába tér, ahol társa várja. A lihegő puskás karja sebesült, 

golyólövéstől vérzik. Mi történt vele? Rálőtt egy szembetámadó medvére -  egyenesen 
a szájába célozva. A golyó végigrepült a medve testén egészen a végbélnyílásig. Onnan 
aztán -  mivel a medve ezen pillanatban hátrafordult -  további útján belevágódott a 
vadász karjába.
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Ami a medve vadászatára, valamint az életmódja megfigyelésére vonatkozó adatokat 
illeti, feljegyzésre méltónak találom a következőket.

A XVIII. századig visszanyúló idők medvelövési lajstromai nagyjában ismeretlenek 
maradtak. Újfalvi Sándor, a híres erdélyi vadász könyvében 8 medvéről számolt be. 
A medvék mellett 52 év alatt még elejtett 13 farkast, 21 vaddisznót, 14 szarvast.32 
A rendszeresebben űzött medvevadászatok jóval későbbre: a XIX. század második 
felére esnek. Legkimagaslóbb a Görgény-hegység. Erdeiben Teleki Sámuel gróf 51 
medvét hozott terítékre. Sok medvét adott a Borgó is. E neves hegységek, valamint 
Máramaros mögött valamennyire lemaradtnak látszik a Retyezát. Buda Adám közel fél 
évszázad során 18 medvét ejtett el, közöttük bocs nagyságút is, valamennyit az előhe
gység erdeiben, közel a kukoricaföldekhez.

Az 1896. évi millenniumi kiállításon Buda Adám retyezáti kollekciója a 18 med
vekoponyával méltán keltett feltűnést. Maga I. Ferenc József is személyesen gratulált 
a kis termetű, rokonszenves vadásznak és ornitológusnak. (Buda Adám neves pomoló- 
gus is volt. Mint ilyen adott nekünk is szaktanácsokat a Malomvízen létesített, 50 
holdas gyümölcsös megalapozásakor)

A gyerekmesékben a Retyezátot szintén a medvékkel hozzák összefüggésbe. Elég 
utalni „mackó űr” kalandjaira, Sebők Zsigmond közismert könyveire.

Gondoljunk azonban arra is, hogy voltak Erdélyben közel olyan, vagy jóval 
gazdagabb medveterületek is, mint a mi hegységünk; egyes székelyföldi erdőségekben 
felül Borgóprund, Görgény, Ratosnya.

Hogy nem is annyira könnyű az eredményes medvevadászat, példa rá: Rudolf 
trónörökösnek Görgényben 3 éven át (1880-85) sem sikerült medvét elejtenie. 
Ugyanúgy járt az akkori walesi herceg is (VII. Edward), aki a 4 napos vadászaton -  
a beállott novemberi kedvezőtlen időjárás miatt -  nem jutott lövéshez. Rudolfnak is 
csak 1883-ban sikerült első medvéjét Görgényben elejtenie.

A Borgóprundi Vadásztársaság területein addigi, 21 évi fennállásuk alatt 1907-ben 
került a 100. medve terítékre (Vadász-Lap 1908. XII. 5.).

„1926-ban a besztercenaszódi Kisdemeter község vadászterületén valamint 
Gördényben két-hárotn haj tóvadászaton 26 darab medvét ejtettek el” (Nedici György 
közlése). „A gyertyán-ligeti (Máramaros), kb. 40 000 holdas erdőgondnokságban ez 
idő szerint (1940) kb. 60-70 medve él.” Jogosan mondhatta erre Nemeskéri-Kiss 
Géza: „azt hiszem, hogy nincsen a Földkerekségen (Erdélyt is beleszámítva) ekkora 
területen ekkora medveállomány” (Nimród 1940. X. 20.).

Magyarország területén 1884-ben 240, 1909-ben 211 medve került terítékre 
(országos vadlelövési statisztika).

Kiválóan eredményesek voltak a Ratosnya körüli medvehajtások is. Ilyen például 
a Nimród-Vadászújság 1924. V. 1-jei számában közölt vadászat. Kemény Kálmán báró 
marosvécsi uradalmának Ratosnya nevű erdejében 1922. október egyik napján 2 ha jtást 
tartottak. Puskás volt 14, az első hajtásban 11, a másodikban 4 medve került terítékre, 
és legalább 20 elmenekült. A 35 medvét a bőséges makktermés gyűjtötte össze, a két 
hajtás eredménye valósággal világrekorddal ér fel! (A fénykép szerint 7 erős, 6 közepes,
2 kisebb medve.)

Később Klőzel főerdőtanácsos beszámolóját olvashatjuk az 1943. évi ratosnyai 
medvevadászatokról (Nimród 1944. III. 10.). A vadászat lefolyását egy 222 kilogram-

Most pedig következzenek a vadászati leírások!
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mos, fekete kan medve terítékre hozásával részletesen leírja. Majd a társaság ebédhez 
telepedik le: „Ebéd után -  írja a kolléga -  vigaszhajtást rendezünk. Az eredmény 
meglepő, terítékre kerül rövidesen néhány közepes medve és számos vadmalac.” 
Felteszem a kérdést: ugyan mit szólhattunk volna mi, retyezátiak a „rövid” lefolyású 
„vigasz”hajtásokhoz?^ Meglepődve kérdezhettük volna: mit jelentsen az a „néhány”? 
Talán 2-3 medvét? És a „számos”? 3-tól felfelé? Hiszen Klőzel leírásaiból éppen azt 
szoktuk meg, hogy a vadászatokon történtekről mindig nagyon is részletesen számol 
be, a vadak számáról, a farkascsapdák fogási eredményeiről, nyomokról stb. Úgy 
vélem, hogy az a „vigaszhajtás” nyilván a kedve ellenére történhetett. Ezért aztán jobb
nak vélte be sem számolni a lövésekről és a terítékre került, golyóra éretlen (?) med
vékről, vaddisznókról.

A retyezáti uradalomban a medvevadászat mindig a legkomolyabb problémák 
egyikét jelentette. Tudvalevő, hogy a húsevő ragadozók zsákmányolását hathatósan 
segíti elő csalogató húsadag kihelyezése -  egybekötve annak terepen való vonszolásá- 
val is. Ez a módszer be szokott válni a medvénél is, szokásban volt Erdélyben és a Fel
vidéken egyaránt. A Retyezát érdekelt vadászai azonban vadásziasabbnak tartották 
a medvét cserkelés közben kapni lövésre. Hogy ez milyen eredménnyel járt, a továb
biakban elmesélem.

MEDVE UTÁN!

Kontinensünk legnagyobb ragadozója a medve. Már ifjúkorunk olvasmányai során is 
élénk érdeklődést váltott ki bennünk. A medvevadászatot elképzelni, ahogyan képekről 
láttuk, annyit jelentett, mint a legbátrabb vadászok merész harcát az őserdőben 
meglepett, szörnyeteg medvével.

Zalából diákként felkerülve a felvidéki Selmecre, ott kerültem legközelebbre olyan 
erdőkhöz, ahol a medve ismert vad volt; azok a „medvés” erdők azonban még mindig 
igen messzire estek Selmectől. Az előttünk annyira emlékezetes tópataki tanulmányi 
pagonyunkról hírlett, hogy ott egy alkalommal, névjegyének tanúsága szerint, medve 
fordult meg. Rövid látogatóra a Hont megyével szomszédos Zólyom erdősségeiből 
jöhetett át. (Onnan érkezhetett a hasonlóan emésztési nyomáról felismert siketfajd is.) 
Helyénvaló lesz megjegyeznem, hogy mi, erdészhallgatók már az állattani gyűjtemény
ben vizsgakötelezettséggel tanulmányoztuk az egyes vadfajok emésztési nyomait; hul- 
latékot és ürüléket, mint érdekes és felette tanulságos vadjeleket. Gyógyszertári rendben 
voltak azok elhelyezve, felírásos üvegtartókban, mint a vadászattan ismereteinek kellékei.

Ugyanakkor egyik felvidéki társunkról (Adriányi Paliról) hírlett, hogy már diákko
rában, otthon, medvét lőtt. Attól kezdve megkülönböztetett tisztelettel tekintettem 
a nálam idősebb firmára, de ő nagyon szerény volt. Nem hallottam, hogy a jelentős tet
tel eldicsekedett volna. (Később elesett a harctéren.)

1904 nyarán aztán egy váratlan esemény központjába kerültünk be mi, valétánsok. 
Már közel álltunk ahhoz, hogy, búcsút mondva az akadémiának, szolgálatra kilépjünk 
az erdőkbe. Az egyik óraközi szünetben híre jött, hogy két orosz cári erdőfelügyelő vár 
bennünket a folyosón, akik az európai főiskolákról erdőmérnököket jöttek toborozni. 
Osszecsoportosulva körülvettük a két középtermetű, szakállas, barátságos bácsit, akik 
aztán jövetelük célját németül mondották el. A tolmács útján tudtuk meg, hogy 
Oroszország első csoportként ezer (!) erdőmérnököt keres, 5 szolgálati évet kíván
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kikötni, rubelekben fizet, és a megye nagyságú kerületek élére beállított erdőmérnök 
mellé beoszt vagy 30-35 fegyveres őrt, megfelelő kocsi- és szánfogatokkal. Valamely 
szláv nyelv ismerete előnyt jelentene, egyébként lehetett jelentkezni egyedül a magyar 
nyelv birtokában is.

Azon kevesek közé tartoztam, akikre az ajánlat csábítólag hatott. Öt év a nagy 
oroszországi erdőkben kész tanulmányútnak ígérkezett, számtalan tapasztalat, amellett 
élmény is! A farkasok mellett látni véltem a nagy, bozontos barnamedvét is. Milyen 
nagyszerű lenne a téli élményekben gazdag 5 esztendő után medvebundával visszatérni 
a napsütötte magyar ég alá! Idehaza még nem voltam lekötelezve, jövőm útját 
szabadon választhattam ki. Hogy az út „ki tudja, merre visz?” -  nem került az cseppet 
sem gondba. Akkoriban volt legnagyobb hiány fiatal erdészekben, maga az erdőkincs
tár évenként 80 indexzárolt ifjút várt az erdeibe, az uradalmak hirdetményeire pedig 
pályázó is alig akadt. Sok uradalom erdészetében külföldiek ültek.

Valahogyan mégis lemondtam az oroszországi útról, mások sem jelentkeztek. Nem 
volt egyikünkben sem vállalkozókedv. A két orosz bácsi még aznap el is hagyta 
Selmecet, és elmentek nyugat felé, Ausztriába és Németországba, felkeresendő az 
ottani főiskolákat. (Ugyanakkor hívták meg a japánok Vadas professzort a tokiói 
egyetemre. Mindössze két évet kértek tőle az erdőműveléstan előadásaira. De Vadas 
Jenő sem ment el, hanem itthon maradt.)

Ezek voltak a komolyabban vett, de azért csak „gondolati” első találkozásaim a med
vével. A harmadik felbuzdulás azután két évvel később, Iharosberényben támadt ben
nem. Meghívást kaptam a Retyezát birtokosától Erdélybe. Tudtam, hogy ott is „lako
zik” medve, hazai, kárpáti medve! El is határoztam, hogy lemegyek a vadonba, az 
erdésznek való új világba: hátha sikerülni fog megszerezni azt a medvebundát is! Annak 
birtokában aztán, ha úgy fog alakulni, visszatérhetek majd a Dunántúl tölgy- és gesz
tenyelombos, lankás erdeibe.

Le is mentem Erdélybe, ott maradtam és kitartottam. Hogy aztán valóra váljék 
a nagy esemény -  medvére lövést leadni -, arra kereken 10 évet kellett várakoznom.

Egyetértek a medvevadász Maderspach megfigyeléseivel, aki velem egyidejűleg, 
de jóval huzamosabb Jdőn át és jóval nagyobb területen járt a Déli-Kárpátok 
erdeiben medve után. Ő ezt írja a medvéről: „A szabad természetben élő medvét csak 
a legritkább [...] embernek volt alkalma huzamosabb ideig megfigyelni [...] A med
vét csak igen kevesen pillantották meg nappal ”33 Hogy ez valóban így van, iga
zolták azok a hivatásosan erdei életmódú emberek is, akikkel közvetlenül érintkezés
ben álltam.

Az én retyezáti medvemegfigyeléseimről könnyű lesz összesítő statisztikát készítenem, 
annyira kevés az adat hozzá.

Magam sem képzeltem volna, hogy a 12 évre kiterjedő szolgálatom ideje alatt 
mindössze csak 6 alkalommal fogok medvét látni. Ez annyit jelent: átlag 2 évi er
dőjárásra volt szükség, hogy a medvével egyszer személyesen találkozzam. A 6 talál
kozáson pedig szemre került 1, 1,2, 1, 1,4, összesen 10, azaz tíz medve. Legfeltűnőbb 
az utolsó találkozás 4 (!) medvével. Hogyan lehetett az: egyszerre találkozni 4 med
vével? Pedig valóság volt! Ámde az eset annyira rendkívüli, hogy arról külön leírást 
készítettem.

Hogy nagyjából hány medvét számíthattunk a Retyezát-hegység lakói közé, ez a 
kérdés akkor is csak becslések tárgyát képezhette. Mint a legilletékesebbek, elsősorban 
az uradalom személyzetének régóta szolgáló tagjai szólhattak hozzá; jágerok, erdőőrök
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és vadőrök. Ők külön-külön is leadhatták megfigyeléseiket, szükség volt azonban a 
közös adatok összeegyeztetésére, s így valakinek megalkotni a valósághoz közel álló 
képet. Egy évtizedre kiterjedő szolgálat elmúltával komolyan foglalkoztam a kérdéssel; 
a beszolgáltatott adatokat saját megfigyeléseimmel kiegészítve, tárgyilagos ellenőrzés 
útján igyekeztem a megfelelő értékeléshez eljutni.

A bennszülött medvék szorosabb értelemben vett territóriumát, az előfordulás 
szempontjából pontosan körül sem határolható hegytömbön, a Kendeffy család bir
tokolta, a központi fekvésű uradalomhoz hozzászámítva a kincstárnak vízrajzilag is 
egységes területét. A nagyjában azonos jellegű masszívum kb. 50 ezer kh kiterjedéssel 
volt számbavehető, lehatárolva az országhatárral és elkülönítve a Krassó-Szörényi- 
hegycsoporttól. Ezen a magashegységi és mintegy 80%-bán fás növényzettel borított 
területen, a legkörültekintőbb becslés alapján, hozzávetőlegesen 20-25 medvében vet
tem fel az akkoriban meglevőnek tekinthető állományt. Nem többre, nem is kevesebb
re. Ennyit látszottak igazolni a hajtóvadászatokon szerzett tapasztalatok, egyszersmind 
a medvékről felvett nyomok és jelek is. A feltételezett állomány aztán az uradalom 
területén fennálló szigorú tilalom és az általában mérsékelten gyakorolt vadászatok 
ellenére sem mutatott fel előnyösebb változást. Az elvárható természetes szaporulat 
kedvező hatását folyamatosan lerontották a déli és keleti szomszédságban 
szabatosan űzött vadászatok, kívülről beérkező, újabb medvére pedig legkevésbé 
számíthattunk.

Allománybecsléskor nem indulhattam ki abból az alapból, amit a Retyezát- 
hegység, mint medvetartó élőtér, a visszamenő évtizedekre eső, eredeti állapot mel
lett mutathatott volna fel, ahhoz ugyanis hiányoztak a megbízható adatok. Ilyen 
megfelelő kiindulási alap ismeretes lehetett például a vadászatilag rendszeresen kezelt 
Görgényből. Ott azonban az erdőségeket nem érte annyira durva támadás, amilyen a szá
zadfordulót megelőző időszakban a fakitermelések grandiózus nagyvonalúságával a Retyezát 
vadonjainak faállományát érte. Az őserdei életmódú medvék tartományába minden 
oldalról behatolt a „kultúra” fedőneve alá bevont gazdasági és technikai üzemesítés. 
A medve kényszerűségből húzódott be a magashegységek legelhagyatottabb, az 
emberi zajtól legtávolabbra eső sziklás részeibe, ott a korhadó széldöntések, a sűrű, 
áthatolhatatlan fiatalosok, jelesen az alhavas táji cserjések rejtekeiben találhatott 
menedéket. így vette kezdetét a folyamatos helycsere. A hegytömb előhegységeinek 
peremerdeiből, a tölgyes-bükkösökből, helyenként a közel fekvő vadgyümölcsösök és 
kukoricások alsó övezetéből a megmaradt, kevés medve már évtizedekkel előbb 
felmenekült a Pikujt körülfogó és jó ideig üzemmentes erdőkbe. De ott is 
ritkaságszámba ment. Alig volt rá példa, hogy a Zlata-pataktól kívül eső, sziklabérces 
fenyvesekben mutatkozzék. A faállományok letárolásáig terjedő belevágások elől 
mind beljebb vonult, a centrális hegytömb közepébe. Ezzel mindinkább összeszűkülő 
gyűrűbe szorult; a zavartalan véderdőkbe, majd azokon felül az alhavasi táj járhatat
lan és a legeltetéstől is mentes törpefenyő cserjéseibe. Az ősi jellegű terephez alkal
mazkodó medvék legtöbbje szolgálatom idejében a Sesele-Arades-Sekerile-Zsudule 
körzetben, egyszersmind a körzettel összefüggő Galbina-Boreszku sziklás erdeiben 
talált -  egy időre -  nyugalmas otthonra. AzokorSa részeken a medvét haj tóvadászatok 
nem zavarták, és az orvvadász sem merészkedett be a rezervátum jellegű, elzárt és 
felügyelt területekre. Az eredeti, 50̂  000 holdas táj élőtere a medve számára 
nagyjában a harmadára szűkült össze. És mindamellett, hogy a medve ott élvezhetett 
tilalmi, valamint kíméled időszakot, a kívül eső területeken továbbra is megmaradt
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a szokásos vadászati módszer: a téli vackában felkeresett anyamedve elpusztítása, 
kitéve ezzel a gyámoltalan bocsokat az éhségnek és a megfagyásnak.

Számításba véve tehát a természeti viszonyokat, és mérlegelve a változó helyzeteket, 
arra a nyugtalan évtizedre vonatkozó véleményem a következő. A lucfenyvesek 
tenyészövezetébe eső, a központi hegységre szorítkozó élőhelyen a legmegfelelőbb 
becslésnek a 20-25-ös létszámú medveállományt tartottam. A mi részünkről arra 
törekedtünk, hogy ez a létszám ne is változzék. Próbálkoztunk a bocs korától felnevelt 
medve elvadításával is, a kísérlet azonban nem sikerült.

Az akkori országhatáron túl eső, melegebb klímájú és jobbára lomberdős-lombcser- 
jés hegységekről is csak annyit tudtunk, hogy szívóhatásukkal a táj medveállományát 
nagy mértékben apasztják. Éppúgy a befelé eső peremerdőkben a havasalji övezetek 
medvéi már a múltban is előszeretettel tartózkodtak, és nagyobb számban ott kerültek 
terítékre. A parasztpuskások részéről a medve vadászata ugyanis tovább folytatódott. 
Az ebből következő eltolódás vissza, a hegység belsejében már lecsökkent állományban 
mutatkozott meg, és abban az állapotban maradt is meg. Talán nem téves az a fel
tevésem, hogy a zergelakta, magas, központi tömbön a múltban sem volt gazdagabb 
medveállomány, mint szolgálatom idejében.

Abban némileg csalódás ért, amikor azt hittem, hogy a Retyezáton különösebb 
nehézségek nélkül alkalmam lesz medvére vadászni. Viszont a csalódásnál is nagyobb 
volt a tévedés, ami akkor ért, amikor előálltam egy medve alkalmi elejtésére irányuló 
kérelmemmel. Az engedély kérésének rendje feltétlenül tisztázást kívánt, hiszen min
den valamirevaló vadászterületen erről külön kell beszélni. Erre a birtokos és alkalma
zottai között szükség volt. A szabályozás egyébként éppúgy vonatkozott a birtokos 
családtagjaira és vendégeire, nemkülönben a vadászbérlőire is.

Arra készültem engedélyt nyerni, bog;/ vagy a határ menti havasokon amúgyis 
veszélynek kitett és idegenbe kijáró, vagy legelő jószágokra rátámadó medvét alkalom- 
adtán elejthessem. Vadászvérű erdőtiszt, mint a vadgazdaság felelős vezetője, joggal 
állhatott elő ilyen kívánsággal.

A birtokos megértő mosoly kíséretében hallgatott meg, és mindjárt hozzátette azt 
is, amit legkevésbé vártam: ámde én, éppúgy öcsém, még életében nem lőtt ám med
vét! Fura, kellemetlen válasz volt; sem igen, sem nem.

A válaszon aztán én is nagyon elcsodálkoztam. Maga a birtokos és birtokostárs 
öccse már túl volt a 30. életévén. Erre az időre, ahogyan elképzeltem, valahogyan 
mégiscsak elejthették volna már első medvéjüket. Éppen ők, a Retyezát urai!

Nem megy ám az olyan könnyen, ne higgye! -  tette még hozzá. Ezzel aztán a bir
tokos részéről a felvetett témám elintézést is nyert volna. Az új helyzetben mi mást 
tehettem: csak annyit adtam elő, hogy nem gondoltam volna ezt, s ha így van, iparkod
ni fogunk, hogy az esedékes két medve elejtése mielőbb sikerüljön. Sorrendben aztán 
én leszek a harmadik. (És ha nem ejrik el? Várhattam volna „a világ végéig”...)

Másképpen ez nem is történhetett. Ami a birtokosokat illeti, azok nem nagyon 
törték magukat a fáradságos hegyi vadászat, és legkevésbé a bizonytalan kilátású medve 
után. Sem a kitett dögnél való les, sem a terelés és hajtás módszerei szóba sem jöttek. 
Maradt egyedül, és az is csak mérsékelt beosztással, a cserkészés -  zergére. A medvével 
való találkozást a véletlenre bízták, arra a kockázatos véletlenre, ami éppúgy 
bekövetkezhet hamarosan, de a vadászélet évtizedeiből ki is maradhat. Ezek után 
érthető lesz: ha valaki, akkor én kívántam a legjobban „a sorrendbe bekívánkozó” egy-
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egy medve az elejtését. Az iménti, megbeszélésünkre 4 vagy 5 évre történt, hogy a fiata
labbik birtokos egy szeptemberi zergecserkészeten -  a Sekerile oldalán -  végre elejtette 
a medvét. Kifejlett nőstény volt. Az eset után újabb 3 évre volt szükség, hogy 
bekövetkezzék egy kivételes jelenet, amelyről részletesen az eseménynél jelen volt 
Esterházy Gyula gróf (később elesett a harctéren) számolt be.

A birtokossal zergére cserkésztek, felmenet Sesele gerincén a tengerszemek irányá
ba. Távcsövezés közben átellenben, a Burleán túl, a Fata Retezatului magasságában 
áfonyázó, erősen sötét színű medvét fedeztek fel. Egyike volt ama ritka képeknek, 
amikor fényes nappal, tiszta helyen a medve minden mozdulata jól megfigyelhető volt. 
A távolság légvonalban kb. 2 km lehetett. Megállapodásuk szerint a birtokos vállalko
zott a medve becserkélésére, vezetőnek ott volt a hosszú bajuszú jáger, a vendég pedig 
visszamaradt azon a helyen, hogy figyelemmel kísérje a fátlan térségről kifeketéllő 
pontnak az esetleges elmozdulásait, és a bekövetkezendőket mint szemlélő is élvezze.

A medve becserkelése -  kedvező szél mellett, nagy kerülővel -, szerencsésen sike
rült. A medve az áfonyás részlegen kivételesen kitartott. Tudnivaló, hogy a „házi rezer
vátumterület” már évek óta a legnagyobb csendet és nyugalmat élvezte.

A gróf figyelemmel tartotta a medvét, és látcsövén mindvégig kísérte a cserkésző 
vadászokat is. Egyszer csak a medve összerándult és a meredeken gurulásba kezdett. 
Meg kellett, hogy kapja a halálos lövést, ámde a gróf -  legnagyobb ámulatára -  azt nem 
hallotta. A titokzatos lövés csattanása csak másodpercek múltán hangzott fel.

Csuda érdekes, a maga nemében feledheteden mozzanat volt! -  jegyezte meg a gróf. 
Csak aztán jött rá, hogy a köztük lévő távolságot megbecsülje. Amennyiben a hang 
szélcsendes időben másodpercenként a szabályszerű 333 métert futotta be, körülbelül 6 
másodpercre volt szükség, hogy a lövés hangja az ő füléig eljusson. Az elejtett, fekete 
bundájú kanmedve pompás példánynak bizonyult. Súlyra nem volt több 160 kilónál. 
(A múlt tapasztalatai arra mutattak, hogy a Retyezáton terítékre került medvék nem 
érték el azt a testsúlyt, amivel a Székelyföld és a Felvidék medvéi büszkélkedtek.) A támadó 
állásban, egészében preparált medve a birtokos dohányzószobájának legszebb dísze volt.

így történt, hogy 8 évre volt szükség, mire a sorrendbe beállított egyik, majd másik 
medve végre-végre elejtésre kerüljön. Ezek után most már én következhettem!

De vajon az eltelt hosszú évek során mit sikerült a medvéről megfigyelnem?
Az első medve bocs alakjában mutatkozott előttem.
Egy novemberi napon a Mestaken-Voila közti mogyoró cserjeszintes erdőrészt 

három emberem zörgette át. Én a magaslaton elfoglalt lőállásomon vaddisznóra vár
tam.* A hajtásból váratlanul egy juhászkutya nagyságú, bozontos bundájú, tömzsi, kis 
barnamedvécske törtetett elő, és a gyors futástól erősen lihegve érkezett fel hozzám. 
Engem nem vett észre, így 6-8 lépésnyire bejött. Előttem termett tehát a várva-várt első 
medve -  nevetségesen lekicsinyített alakban! Láttára eszemben sem volt, hogy 
komolyan vegyem. Lemarkolva a vékony hótakaróra, egy hógolyót dobtam a kis 
kölyökmedve felé. Rohant szegény „ész nélkül”, bámulatos kitartással, végig a szálas 
erdőn, fel a pikuji meredeken. Jóval utána érkezett meg, ugyanazon nyomvonalon, a négyes 
disznókonda, amelyből kettőt sikerült is lefektetnem. Különb teríték volt ez a kis med
vénél! Hogy mi okból volt ez az azévi növendékmedve teljesen egyedül, arra magya
rázatot nem találtunk. A hajtok más medve nyomaira nem leltek, magát a bocsot sem 
látták. Mindenesetre okunk volt orvvadászra gyanakodni, aki az anyamedvét ellőhette.

* Lásd erről „Fegyvertelenül az erdőn” című fejezetben a „November”-t.
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A második találkozásom medvével kora nyáron történt, a Sekerilében. A maga 
nemében tanulságosabb jelenetet nem is lehetett volna megfigyelni erről a rendkívül 
finom érzékű, emberkerülő, gyanakvó, bizalmatlan természetű ősvadról. A találkozás 
rendkívüliségét a medve kivételes nagysága még fokozta is. Óriási példány volt, jóval 
hosszabb testű és vastagabb törzsű a kastélybeli, kitömött medvénél, bundája színezete 
pedig világos sárgásbarna, a hasa alján pedig elütően sötétbarna. A füves tisztáson, 
a déli napsütésben jól ki lehetett venni a teljes nagyságát.

Két emberemmel a Sekerile leégett oldalán végzett ültetést vizsgáltuk felül. Délidő 
tájában az alacsony csemetésben leheveredtünk és pihenőt tartottunk. A nagy medve a 
felettünk húzódó véderdőből lépett ki, és egyenest irányt véve, gyorsan haladt le a 
meredeken. Á távolság megközelítette az egy kilométert. Mozdulatunk csupán annyi
ból állt, hogy szemünkhöz kaptuk a látcsövet. A medve ebből nem vett észre semmit, 
és a völgy felé egyenletesen haladt tovább. A puszta térségen követtük vagy 150 méter 
hosszan addig a pontig, ahol -  fejét felkapva -  hirtelenjében visszafordult, és olyan 
gyorsasággal, aminőt el sem képzeltem volna, könnyed ügetéssel tört vissza az erdő 
felé, hogy ott tűnjék el, ahol kilépett a nyílt térségre. Az elképedéstől szóhoz sem 
tudtunk jutni. Mi történhetett, kerestük az okát, de nem találtunk rá magyarázatot. 
Az amúgy is gyenge légáramlat a mi helyünkön kedvezőnek bizonyult. A meglátás sem 
jöhetett szóba, éppúgy a hallás sem. Mégis inkább a szaglásnak lehetett szerepe; a szél
áramlás valamely foszlánya érkezhetett hozzá.

Benkő, erdélyi vadász, írja a medvéről: „kedvező légáramlat mellett 300-400 lépés
ről már megérzi az izzadt ember szagát” Ugyanő írja, hogy a medve a parasztpuská
sok petróleummal tisztított fegyverének szagát -  kedvező széllel -  kilométerekről (!) is 
megérzi.

így kell, hogy legyen, egyébként nekünk, erdőjáróknak mindenképpen többször 
kellett volna medvével találkoznunk. Velem is megtörtént: egy alkalommal hosszú 
ösvényen a medvének friss, még melegében valamicskét füstölgő vizitkártyájára, egy 
másik alkalommal a magas fűben még meleg tapintású fekhelyére találtam rá -  a 
fekhely körül bogarak is repdestek az „elpárolgott” medvétől azonban a legkisebb 
nesz sem volt észlelhető.

Az emlékezetes sekerilei képet valószínűleg a párzás idejének köszönhettük. Benkő 
írja: „A párzás ideje a vidék klímája szerint változik.^Nálunk (Háromszékben) május
júniusban párzik a medve, a párzás 5-6 hétig tart...”

A Retyezáton nem találtam ismerősre, aki a párzás pontos idejéről felvilágosítást 
tudott volna adni, és párzásra mutató jelenetet sem észleltek. Nekem abban volt 
szerencsém, hogy a harmadik, érdekes találkozást a java párzási időnek köszönhettem.

Június elején történt. Lóháton egyedül haladtam fel Guraapiról Berhinára. Délelőtt 
10 óra tájban, a 9 km hosszú útvonal közepe táján, Boreszku felől két egyforma 
nagyságú, erős barnamedve nesztelen árnyként vonult keresztül az ösvényen, lovam 
előtt alig 30-40 lépésnyi távolságban.

A rövid és gyors mozgóképről amit láttam, az annyi volt, hogy a lódobogás elől 
kitérni igyekvő medvék felnyújtott nyakkal és magasra fenntartott fejjel, egyik a mási
kat szorosan követve, siklottak át a magas erdővel szegélyezett ösvényen. Menetelésük 
egyenletes maradt. Nem vettem észre rajtuk a legkisebb előbbrevivő lendületet sem, 
ugrásra sem tértek át, sőt mint valami elhúzó árnyak, a nyíláson kígyó módra úsztak át. 
Elöl magasra felnyúló testtartásuk -  gurulólag lecsapott farukkal -  egy-egy függőleges 
szárú háromszög alakját vetítette elém.
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Lovam nem ijedt meg, talán fel sem figyelt a röviden elvonuló, homályos képre. 
Lovamat azonnal a pár méternyire folyó Lepusnikhoz irányítottam, hogy lássam a med
vék áthaladását a 15-20 m széles, sebes folyású patakon. Másodpercek múltán már 
a patak partján voltam és betekinthettem a túloldali, kőgörgeteges erdőségbe is. 
Csodálnivaló volt, hogy a két medvéből sem a víz felől, sem az erdő felől nem láttam 
és nem hallottam egy parányit sem. Mintha nem is élő medvék lettek volna, csupán az 
árnyaik! Hogy a látványt nem képzelődés szülte, azt igazolták az árnyékban nedvesen 
maradt, homokos ösvényen látható nyomaik. A párzásra előkészült medvék után az 
egész túloldalt eredmény nélkül távcsöveztem végig.

A medve megfigyelésének kivételessége mellett gyakrabban találtunk, és találtam 
magam is, a medve nyomaira és végzett munkájára.

A hótakarón talált első, friss nyomvonal felfedezése után én is úgy jártam, mint 
ahogy a legtöbb kezdő medvevadász szokott járni. Ráálltam a friss, reggeli nyomra, és 
követtem abban a feltevésben, hogy a nyugodtan cammogó mackót legalább látni 
fogom. Kísérőm, a román vadőr nem élt a figyelmeztetéssel: a hiábavaló fáradozást 
hagyjam abba. Legjobban az a kivételesen kedvezőnek mutatkozó körülmény biztatott 
a nyomok követésére, hogy december volt, és a tél már beállt. Feltételeztem tehát, 
hogy a tanyájára igyekvő medvét utói is fogom érni.

Nem kevesebb, mint 8 órán át megállás nélkül törtettem előre a mind magasabb 
(amellett puha) hóban, erdőkön át, fel a fatenyészet felső határáig. Bizonyosra vettem, 
hogy az alhavasi övezet nyíltabb térségén sikerülni fog a kifárasztott medvét szem
rekapnom. Végre leszállt az est, és csak akkor vettem észre, hogy a tanyától mennyire 
messze vetődtem el. Oda a sötétben és a magas hóban már vissza sem találtunk volna. 
Agyonfáradtan vonszoltuk be magunkat a seselei, újonnan épített házikóba, ahol éjsza
kára meg is húzódtunk. A „balek” medvevadász szívósságával még ezután sem mond
tam le a nyomkövetésről, kész voltam azt másnap is folytatni -  akár a végtelenségig. 
Abból azonban nem lett semmi. Bal oldali lágyékomon a megerőltetéstől származó 
duzzadtság arra kényszerített, hogy a másik napot vizes borogatással töltsem el. És 
elviselendő a nyomasztó unalmat, hol a házban talált régi, 2 éves újságot böngésztem 
át a legapróbb betűkig, hol Muntyán barátommal beszélgettem el, miközben ő a tüzet 
élesztgette. Az alig pár száznyi román nyelvkincsem segítségével mindkettőnk élet- 
történetét agyonismételgettük

Az eseten okulva, medvénél hasonló nyomkövetésre többé nem vállalkoztam. Csak 
a vaddisznónál maradtam meg, mert annál mégiscsak lehetett sikert elérni. Ez tény, 
mert azt be lehet érni.

Azon a kevés haj tóvadászaton, amelyeket a 10 év folyamán tartottunk, medve 
egyetlen esetben sem került szem elé. Buda Adám akkortól számítva 50 év előtti haj tó
vadászataihoz kellett volna visszatérnünk, hogy eredményről számolhassunk be.35 Buda 
után az uradalmi központi területeken sem került összesen 5-6 medvénél több 
terítékre. Az öreg Bora parasztpuskás által Tomasán elejtett medve után a nevezetes 
lőállás külön dűlőnevet is nyert. Vadcsapdában fogott medvéről sem volt adatunk. 
Kivételesnek számított a Kolcvár feletti völgyben, egy szomszédos vadász által nyáron 
elejtett, fiatal medve is. A Corciova-völgy kincstári erdeit bérlő bánsági vadásztársaság 
(élén Medve nevű főispánnal) megtartott hajtóvadászatai, hallomásunk szerint, 
legtöbbször eredménytelenek maradtak. Különben sem lehetett hallani, hogy szerte 
a megyében friss medvebőrt árultak volna, vagy a birtokos úri népség elkopott kocsi
takaróját újabbal cserélhette volna ki. A legtöbb medvét túl a délkeleti határokon
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kapcsolták le, hogy többé vissza ne térjenek a központi fekvésű Retyezát fél évre hóba 
temetkezett erdeibe. A lekapcsolásban némileg része volt „Domnule Victornak” 
[Maderspachnak] is.

Amikor a legelőre felhajtott szarvasmarhák egyikét a Gorgana magaslatán a medve 
leütötte, éppen a közelben tartózkodtam, Gurazlatin. A tanyán járt pásztorok adták 
hírül, hogy a nagy medvét az erdőben leütött ökrön látták, és a frissen vérző zsák
mányától csak a kutyák csaholása elől távozott el.

Erre fogtam magam és az ökör közelében kiválasztott, magas bércen lesre 
helyezkedtem el; nem lövési szándékkal, csupán az első retyezáti medvével való 
„együttlét” kedvéért.

A kutyákat megkötötték, és ember sem közeledett a még épségben hagyott hul
lához. Elhatároztam, hogy ez egyszer teljes napot töltök el ott lesben. A nyári nap, 
a holdfényes éjszaka reményeket nyújtott a vad visszatérésére. Az ugyanis -  a jelek 
szerint -  éhesen távozott el. A 24 órás lesről úgy gondoltam, hogy alkalmat fog adni 
tartamos megfigyelésre is. Medvéről, méghozzá ún. vérmedvéről lévén szó, a lest túl
nyomó részében nem találtam untatónak. A feszült várakozásban az éjfélig tartó nap
szak érdekesen telt el, biztonságos egyedüllétben a fenyvesek magas övében, figyelve 
a leshely körül elvonuló árnyékképeket, egyikbe-másikba beleképzelve az odaosont 
medvét is. A csendes és langyos éjszakában való hallgatózás is megérte a kitartást.

A medve felől azonban nem észleltem semmit. Kizárni természetesen nem lehetett, 
hogy a medve -  sima talpain nesztelenül járva -  megfordulhatott a közelemben. 
Amikor zsebórámon lejárt a 24 óra, a leshelyemet elhagytam. A medve a 6-7 mázsás 
terítéknél ezután sem jelent meg. Az is igaz viszont, hogy távozásom után a pásztorok 
azonnal nekiestek a marhabőr lefejtésének.

Feljegyzéseimben hosszabb szöveg szól egy ritka szerencsés napról, 1913. augusz
tus 4-éről. Három ügykör, vagy minek is nevezzem, három téma, életemnek három 
éltető ténykedése találkoztak aznap össze, és mint összefüggő események folytak 
egymásba,: az erdészet, a vadászat és az ornitológia. Találkozni szoktak azok máskor is, 
aznap azonban lefolyásuk útját kivételes szerencse kísérte.

Az erdészeti vonatkozás az volt, hogy éppen akkor fent tartózkodtam az újonnan 
megvásárolt Varful-Petri-hegytömbön, hogy megismerjem az új erdőbirtok faál
lomány-viszonyaival. így talált rám ott Anton jáger, aki a vadászatra vonatkozó szol
gálatában a hegységet külön járta.

Anton számomra érdekes jelentést hozott. Havasi pásztoroktól tudta meg, hogy előző 
napon medvétől leütött ökör hullájára találtak, és messziről a hulla fekvésének helyét is 
megmutatták. A beijedt csobánok egyelőre távol voltak tehát az ökörtől és a legelőre 
széledt jószág körül foglalatoskodtak. Anton azt ajánlotta: a helyet azonnal keressük fel.

Mi sem volt könnyebb, mint azon melegében felhaladtunk a 2000 m körüli törpe- 
fenyős cserjésig. Számítva arra, hogy a medve esedeg az ökörnél lesz, a megjelölt pont
hoz cserkészve közeledtünk. Az idő 2 óra felé járt. A cserkészet, bár csak a dög felé 
irányult és vezetett, már a vadászati vonalra való áttérést jelentette -  a dög hátterébe 
az odaképzelt medvével. Újabb külön szerencsére volt szükségünk, hogy az a vadásza
ti vonalon is kísérőnk maradjon.

És a szerencse hozzánk csatlakozott!
Egy barátkeselyű (nagyobb a fakó keselyűnél és annál jóval ritkább előfordulású) 

üldögélt egymagában, megszállva egy közeli sziklán. A keselyűt már az ökör hullája
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csalta le a magasból, talán első volt a dögnél. Azontúl is kivételes szerencse maradt, 
hogy sikerült a cserjék fedezete alatt a nyugodt viselkedésű madarat becserkésznünk, és 
mintegy 80 lépés távolságból a szikláról leemeltem. Begyközépen eltalálva hatalmas 
szárnyával mozdulatlanul terült szét a földön. Később kiderült róla: reptereje 276 cm, 
súlya 8,5 kg volt.

Aztán elindultunk az ökröt felkeresni. Azt a törpefenyves foltokkal borított legelő 
egyes tisztásain keresnünk kellett, de hamarosan rátaláltunk arra a helyre, ahol a medve 
az ökröt leütötte. Onnan széles, egyenes, lekoptatott sáv, a vonszalék vonala vezetett 
fel a fátlan, gyepes meredeken a legközelebbi fenyő cserjés felé.

A kép láttára elámultunk: sehol az ökör! Mi Anionnal úgy képzeltük, hogy a felül
ről legurult vagy levonszolt ökörtől kellett származzék az a gyepszaggatott, véres 
vonal. De hol van maga az ökör?

Amit láttunk, előttünk megfoghatatlan volt. Maga a vonszalékvonal is túl hosszú
nak látszott, lehetett 40-50 m, és a végében sem vettük ki a fekvő hullát.

Csak nem? A legmerészebb kérdés meredt elénk. Csak nem a medve vonszolta fel 
a hullát? Ha valami megcsodálni való, hát ez az volt!

Feltörtettünk a vonalon, és ami a cserjés között szemünkbe ötlött, még nagyobb 
ámulatot keltett. Beh kár, hogy fotográfia azt a képet nem örökíthette meg! Ha nem 
láttam volna, annak valódiságában kételkedni mernék. Bizony nagy kár, hogy nem volt, 
aki a meredek vonalat lefényképezte volna az elejétől a végéig, majd magát az ökröt! 
Az ökör ott volt elföldelve, földdel gondosan betapasztva teljes egészében, és a halom 
felett zászlóként mereven kiálló, végén szőrbojtos ökörfarok!

A medvéről ismeretes, hogy a leütött zsákmányát, vagy a talált dögöt a nyíltabb 
helyről el szokta hurcolni. (Ezért szükséges a lesvadászat céljából kitett lovat, ökröt 
helyben erősen lakarózni.) Olvashatni arról is, hogy a frissen leütött állatot lombbal 
letakarja, valamennyire el is földeli, éppúgy megteszik ezt más állatok is. Ámde a kifej
tett erő, amivel a 7-8 mázsás, az élő medvét négyszeresen túlhaladó súlyú, hatalmas 
barmot (vörösbarna pinzgaui fajta ökör volt) mintegy 40 méter hosszú vonalon, közel 
50 fokos, meredek lejtőn felvonszolta, az az emberi képzeletet felingerlő teljesítményt 
tár elénk. Annak a medvének óriási erejűnek kellett lennie! Vagy talán társa is volt? Es 
vele együttesen végezték el a bámulni való munkát? Erre az utóbbi lehetőségre azon
ban bizonyítékot nem találhattunk.

A medve a hulla elhelyezésére legalkalmasabbnak az egyenes fekvésű, fagyökerek
től mentes és földdel vastagon takart tisztást találta, azon aztán, azt gyepestől feltépve, 
elvégezhette a húskonzerválás fárasztó műveletét.

Érdekes lett volna a halom feltárásával tanulmány tárgyává tenni, hogy abban az 
ökör milyen helyzetben feküdt. A nagy testet valószínűleg a négy lábát a hasa alá 
gyömöszölve nyomhatta le. A hosszú farok befedéséről, illetve leütéséről pedig mintha 
megfeledkezett volna. Nem állt érdekünkben, hogy a kérdéssel tüzetesebben 
foglalkozzunk -  előbb támadt ugyanis az a gondolatom, hogy inkább lesre kellene 
előkészülnünk. A medve elejtése a birtokost illette volna meg, aki az első medvéjét 
addig még mindig nem ejtette el. Róla viszont tudtuk, hogy nincs kedve a lesvadászat
hoz, és nem kívánna -  igen helyesen -  nyáribundás medvét lőni.

Távozni készültünk, amikor a távolban egy magasban örvénylő keselyűre lettünk 
figyelmesek. Amilyen gyorsan csak lehetett, behúzódtunk a cserjésbe, és a földre 
helyezkedve megbújtunk a sűrű lombozat alatt. Megkíséreltük a keselyűlest. Két órá
val később -  délután 4 óra volt -  megjelent felettünk az első fakó keselyű, amely alacsonyan
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keringett és leszállni készült. Antontól átvettem a Büchs fegyverét, és a 16-os kaliberű 
sörétes csövéből kilőve, alig 8-10 méternyi magasból, a hatalmas madarat leemeltem. 
Telitalálattal, holtan zuhant le mellénk. Szájából közel 2 kg súlyú, bűzös hús és bél
cafatot húztunk és nyomkodtunk ki. Már korábban is talált valahol dögre, juhokra, és 
a döghússal nagy mohón megtömte magát. Reptereje 251 cm volt, tiszta súlya 7 kilót 
nyomott.

Új örömöt jelentett számomra a két keselyű begyűjtése, különösen az evezőtollai 
hosszúságával vezető helyen álló barátkeselyű elejtése. A barátkeselyű ritka előfor
dulású volt a Retyezáton, és csupán egyes példányban sikerült megfigyelnünk.

Hogy a Várful-Petriin történt medveesemény a pásztornép körében sokáig nem 
ment feledésbe, igazolta az a tapasztalat, amit később a hegytömb aljába kivezényelt 
csendőrőrsnél szereztem. A negrui kaszárnyában elhelyezett őrs 5 tagból állt, alföldi 
emberekből. Amikor az őrsön az első látogatást tettem, a parancsnok őrmester éppen 
a beérkező őrjárat a jelentését vette át, és ugyanakkor készült útra indítani a felváltó 
őrjáratot. A parancsnokot ide-oda káromkodva találtam: sehogy sem tudunk boldogul
ni azzal a fene átkozott nagy medvével, amit már hetek óta keresünk és lesünk fent a 
legelőn, de csak nem kerül puskavégre! Felváltva küldöm ki az őrjáratokat, de még csak 
nem is látták!

Ami azt illeti, különösebben nem lepődtem meg. Az új embereknek fogalmuk sem 
volt arról, hogy nálunk a medve védett vad lehessen! A pásztoroktól vett panaszok hal
latán hivatali kötelességüknek tartották a marhapusztító medve elejtését, a diadalt még 
azzal is tetézve, hogy a dicső tettért tekintélyes prémium fog járni. Nyilvánvaló, hogy 
tudhattak valamit a fennálló rendeletről, amely akkoriban állami prémiumot biztosí
tott: hiúz után 30, farkas után 10 és viperafej után 1 korona díjazással -  a bemutatott 
vadjelek hatósági lepecsételése útján.

Az őrmester előadásának meghallgatása után következett a legnagyobb mérvű 
csalódás, amit a parancsnok vörösbe gyúlt arca is elárult. Elég volt annyit mondanom: 
ha nem kíván -  társaival együtt -  a legnagyobb kellemetlenségbe és szigorú vizsgálat 
alá kerülni, hagyja abba -  de azonnal, a szemem láttára és a fülem hallatára -  a járőrök 
kiküldetését a medve után. Nem prémium lenne a dolog vége, hanem más, igen súlyos 
valami...

Az őrmester máris leintette az indulásra kész járőrt; majd más beosztást fog nekik 
adni.

Pedig a medve bundájára is számítottam! -  tette hozzá a nagy csalódás után, 
lehangol tan.

Mit gondol: menyire értékel az uradalom egy medvebundát? -  tettem fel a kérdést, 
már most a kedélyesség vonalára helyezkedve.

Érték? Hogy értsem ezt? Sohse hallottam én efféle üzletről, magyarázza meg, 
kérem, főerdész úr, nagyon kérem!

Szándékosan nem kisebb összeget mondtam neki, mint tízezer koronát. Ez persze 
elméleti értékelés volt, egy medve ellenértékének nagyjából 10-15 zergét számítva.

A megadott magyarázat után barátságosan váltunk el, magára hagyva a gondo
lataival viaskodó őrmestert, aki aztán a megadott problémán törhette a fejét: hogyan 
fizethet valaki, akár bérlet formájában is, annyi pénzt hitvány vadkecskékért meg 
marhapusztító fenevad „nagydögért”? Tudtunkkal a csendőrök abba is hagyták a va
dászatot, lemondtak a medve kívánatos bundájáról meg az izgató prémiumról is. 
Mentségükül szolgálhatott, hogy a kérdéses erdőbirtok csak újabban került az uradalom
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tulajdonába, így lett aztán az ottani medvéből is „drága, uradalmi medve” A medve
vadász csendőrök az azelőtti bérlő társaság jóvoltából a dolgot minden bizonnyal 
olcsóbban is megúszhatták volna.

A medvével a negyedik találkozásom volt a leggyengébb lefolyású. A hegység 
méreteihez viszonyítva szokatlanul mélyen, az 1000 m magasságú Gurazlati bükkös 
vágásának szegélyén, novemberi alkony idején egy barna tömeg villant el a helyéről. 
Azt az alacsony cserjésben szemrekapni és elveszteni pillanat műve volt. A közepes 
nagyságú medvét a mintegy 300 lépésnyi távolságban lévő ponton szempillantás alatt 
elnyelte az erdő.

ÖTÖDSZÖRI TALÁLKOZÁSOM MEDVÉVEL

A medveügy szolgálatom 8. évében a következőképpen állott: 4 alkalommal szemre 
kaptam 5 medvét. A 8. év végén kiütött a világháború. Elveszett a 9. év, és kiesőnek lát
szott a 10. év is. Félő volt, hogy az már az utolsó is lehet, így aztán bekövetkezhet, hogy 
egy napon véglegesen medve nélkül fogok maradni!

1916-ot írtunk, és annak is a vége felé jártunk. Már október volt, és javában folyt az 
Erdélyre kiterjedő háború, hadszíntérré vált a Retyezát is, de én szolgálatikg min
denképpen oda voltam kötve. Egy időre német katonasággal kerültünk kapcsolatba. 
A községbe beérkezett német oszlop tisztjének azonnal bemutatkoztam. O biztosított 
arról, hogy amíg ezer oláh gazdánál szénát, szalmát, háztetőt, abrakot fog találni, addig 
az egyetlen magyar „Oberförsterei” gazdasági érdekeire szívesen lesz figyelemmel. 
Később is lépten-nyomon tapasztaltam, hogy egy főerdész a német felfogásban 
kivételezett helyen áll -  jeléül annak a németországi helyzetnek, amelybe az erdészet 
megbecsülése a császártól kezdve végig az egész vonalon beidegződött.

Az alakulat törzse lent állomásozott a birtokosok által ideiglenesen elhagyott őral- 
jaboldogfalvi kastélyban. Egy napon arról értesültem, hogy a tisztikar egy komoly kár
páti vadászaton töri a fejét. Maga a generális, von B.jusse] nem volt vadászember, de 
tisztjei közül többen szorgalmazták nála a legalább egy napra szóló vadászatot a zer- 
géiről híres hegységben. Nem térhettem ki a kívánság elől, és így történt, hogy hajtó- 
vadászatot kellett számukra rendezni. Ismerve a katonai „operációk” erőltetett voná
sait, semmi kedvem sem volt a különben is igen körülményes, felelősséggel járó és 
időszerűden művelethez. Viszont tisztában voltam azzal is, hogy a vadászatot nélkülem 
is készek megtartani. Efelől nem hagyott kétséget különösen 2-3 tiszt kimondottan 
fölényes magatartása a vadászat iránt közömbös generálissal szemben.

Egy rövid őszi nap! Mit lehetett az alatt vadászatilag csinálni? Közelsége miatt 
legalkalmasabbnak a Rudolf-emléktábla felett elterülő Runka-Mestaken pagonyt talál
tuk. Ott jól megválasztott napon és kedvező időjárás mellett nem több, de egy komoly 
hajtást le lehetett vezetni. A várható vad zerge, esetleg vaddisznó lehetett, medve csak 
egészen kivételesen jöhetett szóba. Kimondottan medvére a Retyezáton általában sem 
volt lehetséges biztató eredménnyel vadászatot tartani. Zergékre biztosan számíthat
tunk. Legalább egy tucatnyi állandóan megfigyelhető volt a Rudolf-táblától emelkedő 
sziklás gerinc mentén -  kimondottan „erdei” zergék. A havasalji magaslatokat lakó 
zergékkel szemben annyira „erdeiek”, hogy állandó tartózkodásra is lent maradtak 
a hegység legalsó övezetének tölgyes-bükkös erdeiben.

A vadászat napjának megállapítása -  katonai okokból -  többször változott. Végre -  
hosszas vajúdás után -  kitűztük az október 16-i, hétfői napot.
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Beleértve a tábornokot is, kilenc vadászvendég felállítása volt a feladatunk. A Mes- 
taken-gerincen éppen 9 lőállást tartottunk nyilván. A vadászat előtt két évvel ugyanezt 
a lővonalat egy tervezett főhercegi vadászat részére már egyszer gondosan beosztottuk. 
A feljegyzett adatokból tudtam, hogy az 1. sz. lőállásig 3A órára volt szükség, a többi 
elérése és elfoglalása még külön 2 órát igényelt.

Legnehezebb szakasznak ismertük a 3. sz. lőállásig terjedő, igen meredek, sziklás 
részt, míg onnan számítva a többi lőállás részben a rétegvonalakra, részben a mérsékel
ten emelkedő, kényelmesebb terepre került. A hajtással szembenéző -  kocsánytalan 
tölgy, erdeifenyő és nyár faállománya -  a sziklás talaj miatt ritka záródású erdőben, 
60-80 lépésnyire kellemes kilövésekre nyílhatott alkalom.

Az első kérdés volt a vendégek hegymászóképességét elbírálni. Nem volt ugyanis 
mindegy, hogy a sorrend szerint kinek kell 1 óra helyett közel 3 óra hosszat egyen
letesen és egyfolytában hegyet mászni. Ebben a vonatkozásban a tiszteket nem 
ismertük. Ezért úgy szemmértékkel -  becslés alapján -  már előre osztályoztuk őket. 
Azt tartottam legcélszerűbbnek, ha az első lőállásig figyelemmel kísérem valamenny- 
iőjük viselkedését, és az állásokra majd a „szusz” jelentkezése szerint állítom fel őket. 
A hegymászással járó teljesítményre egyébként a figyelmüket előre felhívtam, és 
megfelelő felkészülést ajánlottam mind a kapaszkodásra alkalmas bakancsban, mind 
pedig öltözetben a hosszú várakozás idejére is. A szerényen viselkedő és rokonszenves 
tábornokot természetesen az elméletben legjobbnak ígérkező lőállásra óhajtottuk állí
tani. A megtartott uradalmi házi értekezlet eredményeként részére a 3. vagy 4., de 
leginkább a 3. számú lőállást jelöltük ki.

A program szerint a már napokkal előbb összetoborozott, 40 fő községbeli hajtó két 
vadőr'vezetésével már az előző nap felment a hegyekbe. Másnap a hajtóvonalnak a 
vadászat percre kitűzött idejében, percnyi pontossággal kellett megindulnia. A hajtás 
kezdetét pontosan V212 órára tűztem ki. Zsebóránkat gondosan összeegyeztettük. Ezen 
a megállapodáson többé aztán változtatni már nem lehetett. A jelzett időre a puská
soknak is el kellett foglalniuk az állásukat.

Az aznapi műsort a következőképpen osztottuk be:
A vendégek Boldogfalváról elindulva gépkocsikon 6,5 5-kor Malomvízre érkeznek. Itt 

a nyergelés szíjazata és a felszerelések eligazításával 5 perc alatt megtörténik az elhe
lyezkedés a hátilovakon. Pont 7 órakor indulás a községből, a Rudolf-tábláig a lovag
láshoz szükséges idő 100 perc. Ott a gyalogos elindulásig 5 perc áll rendelkezésre, 2 és 3A 
órán át tart a felállás, V212 órakor a hajtóvonalon jellövést adnak le, a hajtás időtartama 
pedig 3-3 V2 óra. Utána leereszkedés, visszalovaglás a községbe, és végül lehajtás a bol
dogfalvi kastélyig (kb. 2 és V2 óra), hazaérkezés a hadiszállásra legkésőbb 7 órakor.

Szélcsendes, kellemes őszi napra ébredtünk. Egész napon át a vénasszonyok 
elkésett nyarának langyos melege vett körül bennünket. A napfény erős sugárzását sem 
köd, sem felhő nem zavarta -  ez igazán kecsegtető nap egy magashegységi vadászatra.

A német tisztek a faluba pontosan megérkeztek, és aztán a 12 kis mokány lóval elin
dultunk. 9 lovon a vendégek helyezkedtek el, 1 lovon a tábornok mellé beosztott 
vadász ült, 1 ló hozta az élelmiszeres hátizsákokat, és Csinos nevű lovammal én halad
tam az élen.

Hogy 1 óra 40 perc alatt elérhessük a lovas út végén megjelölt pontot, az út 
bizonyos szakaszain a felhaladás időtartamát ügetéssel kellett megrövidítenünk. Ilyen 
gyorsabb betétek részletekben több kilométer hosszú vonalon kínálkoztak, és így 
kényelmesen nyerhettünk akár egy félórát is. A Nagyvíz-fővölgy jobb partján húzódó
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legelők vízszintes szakaszait az ügetést illetően előre is számításba vettem. A havasjáró, 
mokány lovak nem sarkantyúhoz, hanem „simogató” veszőkhöz voltak szokva, ezért 
„nyomatékül” valamennyi lovas suhogó vesszőt kapott.

A községfészekből kivezető útvonalakon, a falvak szélső házainál, lezárt kapuk áll
tak. A falu jószága ugyanis -  szarvasmarhák, csikók, juhok, kecskék és sertések -  
kötetlenül kóborolt a község belterületén, és hogy azok nehogy a féltett mezőkön és 
túl, a hegyekbe elkóboroljanak, a kivezető utakat fontvesszős kapuk zárták el. Ha a 
kapuk közelében véletlenül nem ácsorgott valaki, nagyon kellemetlen volt a lóról 
leszállni, a nehéz kaput kitárni, majd azt, a rend kedvéért, gondosan visszahelyezni. 
Ezért a gurényi két kaput előre kinyittattam, és oda egy-egy őrt állítottam.

Néhány száz méteres bevezető kocogás után lovamat az első bemelegítő ügetésre 
biztattam. Hamarosan azonban arra lettem figyelmes, hogy nem hallom a libasorban 
következő lovak patkóinak a csattogását. Hátranézve a generálist látom csendes, lassú 
és rövid lépésekben, kényelmesen közeledni. Illedelmesen bevártam, és a vezetőt 
kértem az éllovas tempójának a betartására. A tájat nézegető öregúr mosolyogva bólin
tott és az udvarias figyelmeztetést helyeslőleg vette tudomásul. Az út egyik egyenes, 
legjobb szakaszán megint ügetésbe fogtam. Óvatosságból hamarosan visszanéztem, de 
bizony az én tábornokom egy jottányival sem gyorsította meg lovának unalmasan rövid 
és lassan kimért lépéseit.

Ejnye, gondoltam magamban, itt valami hiba lehet a ló körül. A lovas nem ismeri 
a keményszájú lovak természetét, és a nyergelés körül is lehet valami baj, a vesszővel 
való paraszti csapkodást meg nem tarthatja katonához illőnek. Csinkóval a lovasok felé 
fordultam, és bevártam a kedélyesen beszélgető és jobbra-balra nézdegélő tábornokot, 
aztán lócserét ajánlottam neki. Az ajánlatot szépen megköszönte, de nem élt vele. 
Ezúttal azonban ígéretet tett, hogy a pálcáját is használatba veszi, szóval: mehetünk 
tovább!

Mivel többször is feltűnően tekintettem zsebórámra, észrevehette: az intelem már 
most is komoly. Közben a mögötte rangsorban haladó tisztek a generális feje felett 
ravaszul mosolyogva integettek felém; tekintetükkel ugyan biztattak, de különben a 
generálist néma áhítattal követék.

A másodszori figyelmeztetés után továbbkocogtunk. Mivel közben legalább lA órát 
máris elvesztettünk, elhatároztam, hogy egy esetleges újabb mozzanatnál a dolgot 
végleges kenyértörésre fogom vinni. A vadászat sikere forgott veszélyben! Szégyen lett 
volna, ha éppen a lekésettség törte volna derékba a szépen előkészített „műsort”. 
Márpedig az történt, amire számítottam. A balanói cigánytelepnél a hosszú tisztáson 
lendületes ügetésbe mentem át, egyúttal figyelemmel kísértem a mögöttem lévőket is. 
A helyzet nem javult. A generális úr egyáltalán nem jött ki eddigi, talán irigylendő nyu
galmából. Ezt nem is csodáltam. Alegfeledkezett magáról a vadászatról, őt jobban 
érdekelte a kitáruló, új terep, sőt izgathatták a katonai gondok is. A sor végéről néhány 
tiszt hevesen integetett felém.

Órámat a kezemben tartva visszatértem közvetlenül a generális mellé, és 
összeszedtem némettudományomat, amivel nagyjából a következőket jelentettem neki:

-  Tábornok úr! Mint a vadászat felelős rendezője utoljára kérem, hogy az út továb
bi szakaszán hozzám, az élen, okvetlenül szíveskedjék felcsatlakozni. Amennyiben ez 
bármilyen okból nem lenne lehetséges, inkább forduljunk vissza, én egy lovas küldönc
cel, aki a felállított hajtókat még idejében elérheti, a vadászatot a mai napra -  saj
nálatomra -  le fogom fúvatni.
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A tisztek egy része (bizonyára azok, akik ilyen vadászaton még nem vettek részt) 
valamennyire meghökkent a komoly beszédtől, és fanyar ábrázattal várta a generális 
válaszát.

-  Rendben van! -  válaszolta komolyan. Lovát elkezdte rögtön pálcázni, mellém 
ugratott, azután ügettünk és vágtáztunk is -  szinte lassítás nélkül -  a célig. Kis mokány 
lovainkkal úgy belemelegedtünk a lendületbe, hogy a végén már versenybe illő, hosszú 
vágtában rohantunk előre. Ez tetszett az öregúrnak is, és kedélyesen mosolygott hozzá. 
Pontosan meg is érkeztünk. Ezek után igazán kibékültem a készségesen alkalmazkodó 
öregúrral, és őszinte óhajom volt, hogy a vadászat örömöket is hozzon számára, és ha 
senki más, de ő lehetőleg lövéshez és eredményhez is jusson!

„Waidmánnsheil!” jelszóval indultunk neki a hegymászásnak. A sorrend a kö
vetkező volt: elöl az uradalmi jáger ment, utána a tábornok, majd 3-4 -  rang szerinti 
sorban álló -  tiszt, közöttük, középen én, majd a többi tiszt következett. Ebben a be
osztásban módom nyílt -  feltűnés nélkül -  valamennyi vendégpuskás magatartásának 
a megfigyelésére.

A kis ösvény a meredek gerinc északi, árnyas és hűvös oldalán vezetett fel. Az éjjeli 
fagytól több helyen már síkossá vált. Egymást kézfogással is segítettük felfelé. 
Mondhatom: a generális kitett magáért, a szeges bakancsai segítségével kielégítően 
haladt, szusszal is bírta. Nem így egy őrnagy, aki feszes, kifényesített, sima talpú 
csizmáival -  hozzá még beszögezett sarkantyúval -  a lejtőn folyton visszafelé csúszott. 
A keserves kapaszkodásba egészen beleizzadt, elöntötte a meleg, egyik ruhadarabot a 
másik után szedte le magáról, fegyvere meg minduntalan a sziklákhoz ütődött, s társai 
szinte úgy tolták előre. Ezt a puskást mindjárt le is állítottam az 1. számú lőállásra. Ha 
másként nem fog menni, őt majd visszafelé a hajtok lehozzák. Segítség nélkül 
bizonyosan lavina módjára gurult volna le a völgyig.

A tábornokot szép rendben elhelyeztük a 3. számú lőálláson. A múltból szerzett 
tapasztalatok szerint zergére ez biztatott a legkedvezőbb kilátásokkal. Az uradalmi 
jágert szolgálattételre hozzá osztottam be.

Hátramaradt még 6 puskásnak a felállítása. Közülük az egyik, a többihez képest 
rokonszenvesebb tiszt, von B. kapitány, vadászembernek látszott, ezért őt a 7. számú 
lőállásba osztottam be. Innen az aljban húzódó surlóra aránylag hosszabb lövésekre 
nyílt alkalom. Egy hórihorgas, keseszőke és a „karónyelésig” zárkózott 
lovaskapitányról később kiderült, hogy a kartársam. Porosz főerdész volt, kollegialitást 
azonban részéről egyáltalán nem tapasztaltam. Akkor sem volt külön szava hozzám, 
amikor maga a generális mutatott rá erre a körülményre. Véletlenül került a 6. számú 
állásra, ahol, mint később kiderült, szerencséje is volt.

Egy alacsony termetű, inkább félénk és ideges híradós százados maradt utolsónak, 
őt a 9. számú állásra állítottam fel. Mielőtt eltávoztam volna tőle, a következő kérdése 
volt: lehet-e kilátás medvére? Mert ha igen, rálőhet-e ott? -  és egy távoli, a hajtás vona
lára derékszögben húzódó gerincre mutatott. A távolság legalább 600 méter lehetett, 
talán több is. Erre meg kellett neki magyaráznom, hogy a vadászat nem katonai 
távlövészet.

Várjon csak nyugodtan szemlélődve és a helyén kitartva, míg a vad -  és megmutat
tam, hogy ott vagy amott -  a lőállása elé érkezik, és nehogy előre adjon le meggondo
latlan „kilométerlövést”, mivel ezzel az egész hajtás sikerét veszélyeztetni fogja. 
Félszeg viselkedése fura kérdésein felül is elárulta, hogy vadászaton akkor vett részt 
életében először.

375



A 9. számú, utolsó állás felett nyílt katlan terült szét. Abból kőgörgeteges, meredek 
surló húzódott le a gerinc aljába, párhuzamosan az elfoglalt lőállásokkal. Mint utolsó
nak maradt puskás, a rendező szerepében is továbbhaladtam, fel a katlan felső vonalára, 
és gondolomformán helyet választottam. Innen jó betekintést nyertem befelé, a meg
hajtandó területre, figyelemmel kísérhettem a hajtókat is, s egyúttal szemmel tarthat
tam a lőállások előtti terepet is, közel a 7. számúig.

A kiválasztott ponton éppen elhelyezkedtem, amikor zsebórám mutatója a V2H jel
hez ért. A jellövésből származó, messzi, tompa durranástól visszahangzó moraj jelezte, 
hogy a hajtok elindultak.

Mindvégig titok maradt előttem, hogy a túlon-túl hosszú hajtásból milyen 
messzeségből érkezhetett -  alig 6-7 perc elmúltával -  egy átvillanó vad. Mélyen alat
tam, a katlanból eredő, kőfolyásos surlón villant át, hogy -  már a jellövéstől 
megrémülve -  minél gyorsabban iparkodjék átváltani egy másik pagonyba. Először 
vaddisznóra gondoltam. A vaddisznót szokta ugyanis jellemezni ez a megriadás és a gyors 
menekülés.

Bár legalább két órai várakozásra számíthattam, fegyveremet (6,5 mm-es 
M.Schoenauer) óvatosságból 6 expanzív tölténnyel megtöltöttem, s éppen a harapni
való elfogyasztásába fogtam. Az őszi nap melege sütött és aranyos fényt árasztott az 
egész környékre. Felöltőre nem volt szükség. Körülöttem a katlan gyepes oldalain 
mindössze néhány nyírfa és vihartört koronájú erdeifenyő állt. A túl magasra felkerült, 
tulajdonképpen a lővonalból kieső állásról a fáktól fedett puskások egyikét sem láthat
tam. Nem figyelhettem meg a szomszédomat sem, aki mintegy 200 lépésnyire alattam, 
jobbra, a gerincen kiugró sziklabérc aljában foglalt állást.

Egy sötét színű, tömzsi vad -  becslésem szerint -  a szomszédos, 9. sz. lőállás magas
ságában siklott előre. Lövést vártam, de lövés nem történt.

Pár másodperc múlva valamivel feljebb, a katlan szájánál ismét feltűnt a sötét színű, 
gömbölyű tömeg, de már elfordulva. Jóval magasabban, a hajtóvonalon felül, rézsú- 
tosan, visszafelé készült kitörni a hajtásból, a sűrű fenyves övezet irányába. Amint kiért 
az erdőből, rögtön ráismertem a medvére.

A vaskos, sötétbarna bundájú, ruganyos vad a fátlan katlan felső peremén erősen 
lihegve, hosszú ugrásokkal dobta magát előbbre. Riadtan menekült azzal a bámulatos 
gyorsasággal és könnyedséggel, amely ezt a finom szimatú, az emberszagot kerülő 
nagyvadat jellemzi. A történtek után nem is tehetett mást, mint amit a helyzet írt elő 
számára. Mögötte a lármázó hajtok sokasága, egész arcvonala, előtte is emberek 
fegyveres vonala, alul a vízeséstől morajló hegyi patak, felfelé a csendes, sűrű őserdő 
láncolata. A gyűrűből arrafelé kell kitörni! -  ezt olvashattam le a vadul menekülő med
véről.

Volt időm annyit számba venni, hogy a tőlem kb. száz méter távolságban'menekülő 
vadra legalább még 50 méter hosszú vonalon, a ritkán álló fák között, módom lesz a 
lövés leadására. Tehát kapkodásra nem volt szükség. Inkább azt kellett eldöntenem, 
hogy egyáltalán meglőjem-e a medvét. Furcsa kérdés, de az a valóságban fennállt. 
Feszélyező volt rám a helyzet, éppen a házigazda szerepében, azonfelül is volt még 
valami, ami a gyors elhatározástól visszatartott. Az eközben távolodó medvét méter
mázsa súlyúnak becsültem, s az első pillantásra nem találtam eléggé nagynak. Hiszen 
mindig egy sokkal nagyobb, lehetőleg kapitális medve volt az ideálom! Közben azon
ban átvillant az agyamon: éppen eleget, idestova 10 esztendőt vártam már a medvére. 
Háború is van, és a borúlátó birtokos véleménye szerint egész Erdély, s vele az
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uradalom sorsa is teljesen bizonytalan. Ezek után vajon mire várok? A medve őszi 
bundája már tartós, egyébként is a soron lévő medve volt előttem. Ez medvével az 
ötödik találkozóm, a hajtásból ez is véglegesen kitörőben van. Sietnem kell, nehogy 
elveszítsem.

És hirtelen, de még idejében határoztam. A medvét kísérő fegyverem ezüst cél
gombját a középvonalon odahelyeztem a gömbölyded, barna test elejére. A golyó éles 
csattanással hagyta el a térdeimen nyugodtan tartott fegyver csövét. A lapockába bevá
gott golyó tűzben vágta agyon a medvét. Még csak fel sem nyögött. Mint összegöm
bölyödött, teli zsák gurult le a katlan aljába, a völgybe. Annyira mélyre csúszott le, 
hogy a szemem elől egészen el is tűnt. A soha el nem feledhető, izgalmas jelenet után 
bizonyos hálával gondoltam a „megsétáltatott” generálisra. Részben neki köszönhet
tem a váratlan, nagy eseményt. O volt a hajtóvadászat elindítója és döntőbírája is.

Most már a déli falatozás következett, és boldog megelégedettséggel folytattam 
a szemlélődést. A szívemet betöltő örömmel eltelten, kíváncsian vártam a későbbi 
fejleményeket. Szokatlan megnyugvással és a győzelem érzésével töltött el a tudat: 
végre medvevadász lett Zala fiából is! Ezentúl azon kevesek közé tartozom, akik a gally- 
töretet befesthették a Kárpátok ősvadja vérével. Gyorsan bele is éltem magam ebbe az 
új és igen kellemes helyzetbe. Az élettől szívesen fogadjuk el azt, ami jó.

A lővonalon végig teljes csend honolt. Távcsövem azonban a várakozás során 
állandó munkában volt. A hajtás lomberdeiből kimagasló sziklafalakon zergéket keres
tem. Bizony eltelt közel két óra, amikor guruló kavicsok kopogására lettem figyelmes. 
Alattam, a katlan peremén észrevétlenül odaérkezett zergefalka jelent meg, 14-et 
olvastam össze. A szép vad nyári, vörhenyes csuháját már a feketebarna színezet kezdte 
felváltani. A vezető zerge egyenesen felém fordult, majd sorjában követte az egész 
falka. Erre egy alkalmas pillanatban ülőhelyemről hirtelen felemelkedtem, hogy a 
kitörni készülő zergéket lehetőleg visszafordítsam a lővonal felé. Az elhárítás sikerült. 
A zergék -  lövéssel meg nem riasztva -  a surlón lerohantak a lővonal hosszába.

No most! -  kíváncsian vártam a vendégek lövéseit. Csattogtak is azok sűrűén, egyik 
a másik után. Úgy becsültem, hogy az első lövést a 8. sz. puskás adta le, a többit pedig 
sorjában lefelé a többi puskás -  legalább a generális 3. sz. állásáig. A legtöbb lövés 
éppen ott lenn, mélyen -  bizonyos megszakításokkal -- hangzott el, összesen 18 lövés.

Nagyon örültem a pompás eredménynek, hiszen jobban sikerült minden, mint 
ahogyan azt előre vártam. A vadászat bizony alakulhatott volna úgy is, hogy a hajtásban 
összeverődött zergék, szokásuk szerint, egy rétegvonal betartásával, egyszerre, egy puskást 
lepnek meg, a többi puskás olyankor vadat sem lát, és még kevésbé juthat lövéshez.

Lassan a hajtóvonal is közeledett. Távcsővel már tisztán kivehettem az egyik 
keresztben húzódó gerincre felérkező emberi alakokat. Később lármájuk is hallható 
volt, 3 óra tájban aztán beérkeztek a surlóig.

Mindjárt lekiáltottam a közel álló vadőrnek, hogy 8-10 hajtóval azonnal menjen le a 
medvéhez, és azt gondosan le kell szállítani a Rudolf-táblához. Rövidesen felhangzó kiáltá
suk máris jelezte, hogy az „ursut” a kőfolyás mélyén, mozdulatlanul elterülve, megtalálták.

Szívesen siettem volna haladéktalanul a medvéhez, hiszen alig-alig vártam, hogy 
végre belemarkolhassak bozontos bundájába, előbb azonban a puskások összeszedése 
volt a feladatom. Amikor lesietve a szomszédomhoz értem, a százados egy sápadt, 
ideges ember képében állt előttem. Kissé nevetséges volt látni: még mindig merev, 
lőkész állásban figyelt, holott erre már semmi szükség nem volt. A kis vékony kapitány 
összevissza hebegett valamit az ő alig megérthető, északnémet nyelvén.
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Hadarva, a szavak felét elnyelve mondotta el, hogy eltávozásom után nemsokára 
egy nyelvét öltögető és lihegő vadállat toppant váratlanul és csendesen elébe, alig 10 
lépésnyire. Erre úgy megrémült, hogy elkezdett a fegyverével hadonászni, mire a vad
állat -  medve kellett legyen -  fújt egy nagyot és oldalt visszadobta magát a lejtőn. 
Többé aztán nem is látta, gyorsan rá felette, a közelből egy lövést hallott. 
Halálfélelemben várta, hogy a „szörny” támadólag visszatérhet hozzá. Közel 3 óra 
hosszat állt a helyén mereven, lőkészen! Ebédelni sem volt kedve, sőt -  ő maga vallot
ta be -  készült a sziklára felmászni, szándéka azonban nem sikerült.

Amikor nevetve elmondtam neki, hogy a medvét már réges-régen és végérvényesen 
agyonlőttem, azt el sem akarta hinni. Nagy nehezen megnyugtattam, hogy a vadászat
nak vége, és a vadállatot egy kimúlt medve képében fogja megtapogatni, ha ugyan lesz 
hozzá mersze. Erre aztán megadással követett. A zergéket nem látta, csupán a guruló 
kövek zörejét meg a lövéseket hallotta. Azok is szörnyen felizgatták! Arra gondolt, 
hogy a társai birkóztak a tőle elugrott és az első lövéstől megsebesített medvével. Azt 
talán a golyók nem is fogják, hiszen egész sortüzeket hallott. Borzasztó lenne, ha egy 
békés mulatságon valami baj, tragédia történt volna -  ilyeneket dünnyögött mögöttem, 
miközben a völgybe siettünk le.

A történteket tárgyilagosan véve, a fiatal tiszt ijedtségén nem is volt mit 
csodálkozni. Megmutatta azt a közeleső helyet, ameddig a lihegő medve egyenesen 
hozzá tört fel. A szembejövő medve bizony a legedzettebb medvevadászt is kemény 
próbára tette volna.

A román vadőrök bemondása szerint már a múltban is a legfelső, a 9. sz. állás volt 
az egyik forgópontja a hajtott vadnak; zergének és vaddisznónak egyaránt. Közelébe 
esett az a hely is, ahol annakidején az első medve, a kis bocs haladt el mellettem. A va
dász ott rálövéssel csak akkor élhetett volna, ha hidegvérrel bevárja a medvét; az előbb 
hadd kerülje el a lőállást biztosító, útbaeső sziklabércet, hogy a vadász bár közelről, de 
oldalról adhassa le a lövést a veszélyes vonalon túl menekülő vadra. Egyébként, hogy 
nem én kerültem a 9-es állásra, az csak a puskások számán múlott; mint legfelső, szá
mozatlan állásra mindenképpen én voltam kijelölve. Megnyugodtam abban, hogy a 10. 
évre beállított medve nekem volt szánva. (Emberi gyengeségre vall annyit megje
gyeznem: kívánatosabb lett volna medvémmel cserkészeten találkoznom, valahol 
csendes vadászaton, távol idegenektől, távol a harcba szállt katonáktól.)

A 8. és 4. sz. lőállások előtt egy-egy zerge feküdt. Az egyiket von B. kapitány, a má
sikat a kolléga lőtte. Közepes példányok, mindkettő kecske. Azt persze nem kívánhat
tuk a vendégvadászoktól, hogy a zergék közül csakis a bakokat válogassák ki. Ez a kez
dő zergevadászok számára túl magas lett volna.

Összegyűjtve sorjában a lőállások puskásait, lesiettünk a tábornokhoz. Szomszédai 
már előre jelezték, hogy ő a zergékre 3-4 lövést adhatott le. Kíváncsi voltam az ered
ményre.

A kedves kép most is előttem áll. A tábornok nyugodtan ül a helyén és kedélyesen 
mosolyog felénk. A mögötte álló uradalmi vadász savanyú ábrázattal -  hosszú bajuszá
nak sudarát tépdesve -  lekicsinylő jelzéseket ad le felém. Mindjárt megértettem: 
mintha azt kívánná jelezni, hogy nem waidmann ez az ember, hanem „suszter” (Az ügyet
len puskásokról ez volt a szavajárása.)

-  Nagyszerű volt! Pompás volt! -  mondotta fellelkesülten a tábornok. Örök élmény 
fog számára maradni, amit átélt. Hálásan köszöni a felséges mulatságot! Ö ugyan rálőtt 
három, egymás után érkező zergére is (a jáger szerint persze erős bakokra), magától
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érthetően azonban -  így mondta -  el is hibázta mind a hármat. De ez nem is fontos! 
Fő az, hogy közveden közelről látta a gyönyörű, kampós vadat, a kőszáli zergét. O bizony 
elhibázott volna akár egy tucatot is!

Olyan természetes és őszinte volt a kedves úr öröme, hogy mi is vele együtt örven
deztünk. Hangosan beszélgetve, boldogan ereszkedtünk le a völgybe.

Az őrnagyot az 1. sz. sziklafalról, hónaljánál fogva, a hajtok emelték és hozták le a 
völgybe. Lógó lábait himbálva, ütemesen pengette az egyik sarkantyúját. A másik 
sarkantyúja kiszakadt a csizmája sarkából, és a kezében hozta, vidáman csörgetve azt is. 
Nagy volt az öröme; végre vége a vadászatnak. Legkevésbé érezte jól magát. Egyedül 
ott fenn, a kényelmetlen magasságban -  nem volt az egy Mackensen-huszárnak való!

A velem szomszédos kilencedik és az alsó két puskás nem jutott lövéshez. A beér
kezett vadőrök hamarosan jelentették, hogy -  a hajtásból kivezető zergenyomok után 
ítélve -  sebzés nem történt.

Alkonyodott, amikor összegyűltünk valamennyien -  puskások, vadőrök és hajtok -  
a zsákmány terítéke mellett. Középen feküdt kiterítve a -  holtában is félelmetes -  
nősténymedve, szép sötétbarna, téli bundával. Tiszta súlya 82 kg volt, a bunda hossza 
170 cm, a golyó a lapockán rézsútosan vágott a testébe. Nyakában a lefejtéskor egy 16-os 
öbű, sima ólomgolyót találtunk. Ezt valami parasztpuskás lőhette bele. Bizonyság volt 
arra, hogy ennek a medvének sem volt elég élőtér a mi 50 000 holdas, magashegységi 
vadászterületünk, így valószínűleg idegen területekre is elkóborolt. Feltehető volt, 
hogy a határszéli havasok déli tájáról -  az ott megkezdődött hadműveletek zaja elől -  
vetődött be a hegység belső, csendes erdeibe. A hosszú hajtásból történt rendkívül 
gyors megjelenésének szintén az lehetett a magyarázata, hogy az elhangzott egyetlen 
jellövés „Miklós urat” igen kellemetlen lövésekre emlékeztette. Ilyen emléket hordo
zott testében az ólomgolyó alakjában...

A terítéken a medve mellett, jobbról és balról, a két zerge feküdt. A generális kíván
ságára, a hangzatos ,Jagdkönig” [vadászkirály] jelszava alatt, nekem kellett közvetlenül 
a medvéhez ülnöm. A vadászat lezajlása után a továbbiakra nézve a vezényszó ter
mészetesen őt illette meg. A tábornok oldalt, középen helyezkedett el, félkörben a tisz
tek ültek, hátrább a vadőrök álltak, leghátul pedig a hajtok sorakoztak fel. Az egyik tiszt 
a társaságot lefényképezte. (Sajnos, a kép erősen homályos maradt.)

A generális rendeletére azután az egyik hátizsákból két üveg zsákmányolt, eredeti 
francia pezsgő került elő, és elmondhatom: boldog volt ott mindenki, amikor 
poharunkat -  élénk szavak kíséretében -  összekoccintottuk. A németek igen büszkék 
voltak arra, hogy valóságos kárpáti medvevadászaton vehetek részt. Már másnap 
repülőgépek vitték a front tisztjeihez az ekkor felvett fényképeket, ezzel is eldicsekedve 
az eredményes vadászatról.

Az én felavatásom elmaradt, nem volt ugyanis olyan személy, aki arra illetékes lett 
volna.

A lovaglás hazáig simán és jobbára ügetésben folyt le. A generális első dolga volt, 
hogy a falon függő nagy térképhez vezetett. Kérdésemre, hogy vajon a Selmecbányára 
elmenekült családomat mikorra hívhatom vissza Malomvízre, azt felelte, hogy máris 
nyugodtan intézkedhetem, mivel november hó 30-ik napján a magyar-német hadsereg 
már Bukarestben lesz.

Komoly határozottsággal megnevezte a napot is. Bármiféle megjegyzést, esetleges 
ellentmondást nem tűrt volna. Hát még kételkedni! A legnagyobb sértés lett volna, ami 
egy német generálist érhet.
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Feleségemet a fiúkkal a jelzett napra tényleg le is hívtam Selmecről. A mi derék 
tábornokunk csak hat napot tévedett. A felázott, járhatatlan utak miatt katonáink 
éppen 6 napi késedelemmel vonultak be győzelmesen Románia fővárosába -  egy időre.

A lenyúzott medve húsának elfogyasztására vonatkozólag úgy határoztam, hogy -  
preparálás céljából a fejét is elválasztva a törzsétől -  azon frissében szétosztom az 
emberek között. A két hátsó combot visszatartottam, hogy ez egyszer mi is kóstolót 
vehessünk a különleges pecsenyéből. Az egyik combot a hátszegi vendéglő „fehér asz
talánál” gyülekező ismerőseim részére szántam, a másik combot feleségemre bíztam: 
bepácolva gondosan kezelje a szokásos, vadas módon. Egyik napon aztán azzal állt elő: 
itt az ideje, hogy néhány szelettel tartsuk meg a kóstolót.

Még nem, várjunk vele! A kíváncsiságnál erősebb volt bennem a (nem csekély) 
fmnyáskodás a bármennyire feldicsért, de előttem ismeretlen étel iránt. Elsőnek a házi
akat biztattam, ámde a kóstolóhoz nekik sem volt kedvük, végtére is abban engem - 
mint a medve elejtőjét -  kívántak elsőben részesíteni. Mindhiába, nem tudtam 
szabadulni annak a látványnak degusztáló hatásától, amely a földön hátára terített, 
lenyúzott, fej nélküli medvére emlékeztetett. Túlságosan hasonlított valami köpcös, 
izmos férfihoz, még előbb egy kövérkés, rövid karú, kerek combú asszonynak a bonc
asztalon fekvő hullájához.

Majdhogynem úgy voltam vele, mint a pöstyényi orvos, akiről akkoriban a napi
lapok is sokat írtak. A világsajtót is bejárta, ami a Vágból kifogott hulla körül történt. 
A rózsahegyi fonógyárnál kifogott, lenyúzott és fej nélküli, összerágott, gyanús 
hústömeg felett hivatalos hullaszemlét kellett tartani. A kihívott orvos az esetet a jegy
zőkönyvébe így vette fel: „a hulla egy erős, munkásféle emberé lehet, aki nyilván 
tébolyodott volt, mert gyomrában füvet és kevés földet is találtak” Erre a hullát a ró
zsahegyi járványtemetőben elföldelték. Később jelentés érkezett a rendőrséghez, hogy 
gróf S. lőtt medvéjét lenyúzottan és feje nélkül vetették be a Vág folyóba...

Egy erdészkolléga, Csik Imre, mint vadászati szakíró szólt hozzá az esethez, a kö
vetkező figyelmeztetéssel (Nimród -  Vadász Lap 1923. VII.): „Az emberi mellkas 
lapos, a medvéé hegyben végződik.”

Visszatérve a nálunk bepácolt medvecombra, a sok kínálgatásnak az lett a vége, 
hogy az egy napon befejeződjék a következő, rövid párbeszéddel:

Feleség: -  Süssünk a húsból legalább egy szép szeletet, mielőtt az megromlanék! Itt 
az ideje, hogy végre megkóstoljad.

Én: -  Csak dobjátok ki az egészet, oda a kutyáknak!
A másik combbal okosabb dolog történt. Azt még azon frissiben bevittem 

Hátszegre, a vendéglőshöz, hogy barátaimnak szarvashúsként tálalja fel, akik folyvást 
vadhúst kértek és vártak tőlem. A pecsenyét el is fogyasztották, és testületileg köszön
ték meg: küldhetnél máskor is, pompás volt, igazán ízlett! Jobbnak véltem azonban 
elhallgatni azt, hogy szarvas helyett (hiszen a Retyezáton nem is volt szarvasunk) 
medve húsánál koccintottak az egészségemre és a további jó szándékaimra.

Mindenesetre kár volt, tényleg mulasztás, hogy mi is miért nem készítettünk ide
jében friss sültet a mogyoróval, makkal jókarban tartott, nem is túl öreg medvém fűsze
rezett pecsenyéjéből! Sőt megfeledkeztünk az ínyencnek hirdetett talpairól is!36
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ELBŐDÜLÉS A  VAD O NBAN

A medve elejtésével vágyam teljesült, szerepemet betöltöttem. A háború meg folyt 
tovább, elsötétülő felhőkkel vonva be a láthatárt, a közelgő finis fekete kárpitját.

Mint ismeretes, 1918 októberében a központi hatalmak balkáni harcvonalai fel-fel
bomlottak, a világégés lángja kialvóban volt. Ez abból is kiderült, hogy a malomvízi 
katonagyerekek napról napra robogtak haza a községbe -  azonmód fegyveresen, telve 
töltényekkel, ahogyan a fronton jártak. Belemerültek a szabadságba, s nekiestek az 
erdőnek, a kitermelt fának, a vadászatnak, ahogyan az a vesztett háborúk végén min
denütt lenni szokott.

Ránk, erdészekre következtek aztán a legkeservesebb napok: rombolás, pusztítás itt 
is, ott is, és ami még rosszabb; mindezt eltűrni. Senki sem tudhatta, hogy a másnap mit 
fog hozni. Forrongásban volt a máskor annyira csendes és a kora ősz homályába vesző 
falunk is, meg az egész vidék. Aki nem volt bennszülött, vagy volt mit féltenie, az a 
faluból a városba menekült, vagy onnan is más, nyugodtabb vidékre. Mi, malomvízi 
magyarok szolgálati helyünkön családostól kitartottunk, vállalva a kisebbségi sorsot is, 
hogy, mint évszázadokon át az uradalom, a néppel továbbra is békében éljünk. 
Amennyire lehetett, végeztük a hivatásbeli dolgainkat. Hasznos tennivalónk 
legkevesebb lent, a községben akadt, mert a kötelesség a hegyekbe szólított.

Amikor 1918. november 8-án Gecse, legrégibb erdőőrünkkel kettesben kiszálltunk 
a hegyekbe, semmiféle előérzet sem sejttette velem, hogy ez az utolsó szemleutam lesz. 
A derék Gecse, a székely származású, talpig erdész volt az, aki 12 év előtt elsőnek 
vezetett fel a hegyekbe. A sors aztán úgy szabta ki: ő legyen a kísérőm azon az 
emlékezetes úton is, amiről akkor még nem tudhattam, hogy ez a búcsúzás.

Az éjjel-nappal forrongó falu izgalmas zajából kikívánkozva arra a megnyugtató 
csendre vágytam, amire csak messze, fent a vadonban találhattam rá. Menjünk tehát 
fel, az üzemi helyeket érintve, végig a völgyeken a hegység legszebb, vadregényes 
tájára, fel egészen Berhináigi Ott nem fogunk embert látni, se emberi hangot hallani, 
de ott fogjuk találni az új erdeink bölcsőjét: a nagy csemetekertet, és körülötte a leg
szebb kultúrákat is, amikkel eddig annyit vesződtünk. Nem is volt az hiábavaló, mert 
ha időközben tűz, víz, lavina nem érte, gyönyörűségünk lesz a fiatalosok üdeségében. 
Ott végeztük el a legalaposabb előkészítéssel az új erdő megtelepítésének munkáját: 
vágástakarítással, a gaz feltüzelésével, kíméletes, átmeneti legeltetéssel és gondos 
ültetéssel. A létrehozott állomány már 8-10 éves volt, és szépen záródott.

A brutális letárolások után biztatót keresendő, minden alkalommal a telepítő 
erdőgazda büszkeségével kerestem fel a pusztítás felett győzedelmeskedő erdei 
kultúrákat. A legszebbek ott terültek el a Zenóga-tengerszemből eredő Zsudele-patak 
torkolata körül -  a tátott szájhoz hasonló völgy kiszélesedő térségén. A kultúrák között 
a múltra csupán a leszereledenül visszahagyott facsatornák és néhány összeroppant 
kaliba pusztulásra átengedett vázai emlékeztettek. A vízesés jellegű juddelei zuhogón 
túl aztán újból a vadon következett, nagyobb részt a magára hagyottság eltorzult 
képével. Csak feljebb, az érintetlenül maradt véderdő tartotta meg eredeti vonásait. 
Ez a már évtized óta üzemmentes, elcsendesedett tájrészlet volt a háborítatlan nyugal
mat kereső vadnak is az egyik territóriuma. Északról óriási kiterjedésű alhavasi fenyő 
cserjés zárta le a pagonyt -  járhatadan szőnyegével beborítva a fennsíkot.

A 10-12 m magas zuhogó a széles völgy legösszeszűkültebb pontján a természet 
alkotta lépcsőzetről halk zajlással ömlött le -  a tengerszem kifogyhatatlanul lecsurgó
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vízéből ködös párát permetezve szét. Az aljában a kimosott, habzó medence gyűjtőhe
lye volt a cikázó sebes pisztrángoknak. A zuhogóig, mint végső pontig, kis ösvény 
vezetett el, az is -  a bemohásodástól -  alig láthatóan.

Kísérőmmel a zuhogó irányába ezen az ösvényen haladtunk be. Azt a vonzóerőt, 
ami a vadászt bizonyos irányba húzni szokta, akkor különösebben nem éreztem. Az őz
bak agancsdíszét már levetette, a zerge meg nem találta elég meredeknek a terepet. 
Vaddisznó sem fordult elő. Mi a csemetekertben leltük örömünket. Kísérőm -  mint 
anya a gyermekét -  gyengéd simogatással méricskélte a gazból feltörő fácskák sza
kaszait: mekkorát nőttek évről évre, amióta a kertből kiemelve a saját lábukra állítot
tuk őket? Kiállták a viharokat, megedződtek, gomba, rovar nem támadt rájuk, közös 
erővel, összezáródva legyűrték a feltörő gazt is, rügyeik duzzadtak és fényesek, tehát 
nincs okunk többé félteni őket.

A kiszélesedő térségben tökéletes csend honolt. Olyanféle néma, hideg nyugalom 
nehezedett a tájra, aminőt a „Sipka-szorosban” című képről látunk. A berhinai 
barakkot őrző Ciprián gátőr az egyetlen, akivel majd este szót fogunk váltani. Madár 
is csupán egy jelentkezik; fekete harkály érkezik hullámos, nehézkes röptével a vágások 
felől, és éjszakára beszáll átellenben, a Galbina sötét fenyveseibe.

Délután 2-V ii óra körül lehetett, amikor egyszerre, a zuhogó irányából, erős, állati 
bődülés hangzott fel.

Üvöltés? Ordítás? Bőgés? Olyan hang volt, amilyent mi még nem hallottunk. Volt 
benne valami megszakadó ordításféle, mint amikor valakit fojtogatnak, de több volt 
benne az üvöltésből, mert élesedő emelkedéssel és hosszúra elnyúlóan tartott. Az elré- 
mítően nyers szólam valamit hasonlított a szúrókés alá vett sertés felerősített 
visításához, de erőssége öblösen és mélyen bömbölőbb volt, amit csak erős állat adha
tott ki, feltehetően kínzó fájdalmában.

-  Medvék! Medvék! -  riadt fel nyugalmából a társam. O a hangra előbb ismert rá. 
Nem is lehet más, mint a medve bődülése.

-  Verekedő medvék! -  jegyezte meg, az izgalomba belesápadtan. Rögtön hozzá is 
tette: legjobb lesz, ha visszamegyünk, mert azok feldühödött medvék.

-  Dehogy megyünk -  tört ki belőlem a tiltakozás -, sőt siessünk, hogy láthassuk 
őket. Messzire nem lehetnek, onnan jön az üvöltés a zuhogó túlsó oldaláról!

Máris nagy léptekkel elindultam a hangok irányába, s fegyveremet ellenőriztem. 
Benne 6 lövedék, és a tartalékolt ötös tölténytárakat is megtapogattam a mellényem 
zsebében.

Társam azonban nem mozdult el helyéről, és kérő hangon szólt utánam: engedjem 
meg, hogy visszatérjen a legközelebbi (félig romba dőlt) barakkig, ahol majd be fog 
engem várni.

-  Ha úgy gondolja, rendben van! Visszatérhet akár távolabbra is, a torkolatnál majd 
találkozunk.

Aztán erősen odafülelve siettem a zuhogóhoz. Alig 200, ugrásszerű lépés kellett 
hozzá. Az elhalkuló üvöltésből jól kivehettem, hogy a medvék túl, a zuhogótól 100-150 
lépésnyire, kint a nyílt vágásban lesznek. Percek alatt lejártam a sima ösvényt, a ked
vező szél, a sok fedezék lehetővé tették, hogy idejében elfoglaljam a lépcsős zuhogó 
kényelmes és biztonságos padkáját. Onnan kilátás nyílt a zsudelei, jobb parti hegy
oldalra, régi, befüvesedett vágásra, foltonként málnacserjével befutva. A lövészfülkének 
beillő sziklapadkán kellő takarásra találtam. Előttem egy sudár fenyő is állt, ahhoz 
támaszthattam fegyveremet, így mintha páholyban álltam volna!
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A maga nemében páratlan látvány volt, ami fantasztikus elrendezésű élőképben 
tárult ki előttem. Emlékeztetett a természet őskorából elképzelt metszetekre. A fen
ségében meg nem változott vadon tárta elém a szinte időszerűtlen képét, letűnt, har
cos korok eredeti vetületeit. Diadalmas érzés volt ezt éppen nekem látni, egy rend
kívüli kiállítást, amit a vadon, évtizedes elzárkózottsága után, megelevenedett 
állatvilágával a számomra rendezett.

Gyülekező -  egyszerre négy medvével! Ráadásul vad medveüvöltéssel.
Első tekintetem a sima felületű, füves vágásban egy parasztház nagyságú sziklatömbre 

tapadt, amelynek lapos tetőzetén két erős medve, az egyik barna, a másik fekete, 
birkózó módjára összefogódzkodva, feldühödten marakodnak. Győztesnek az óriási 
barna medve bizonyaik, ellenfele már leroskadóban volt, ahogyan amaz a mancsaiba 
fogta nyakát és erős nyomásokkal fojtogatta. A fekete már nem is védekezett, annyi 
ereje sem volt, hogy a dühös fenevad öleléséből kibontakozzék. Üvöltéssel sem bírta 
annyira, sőt a nyöszörgése elhalóban volt.

Fegyveremet azon melegében lőkészre beállítani, ez a megszokott, gépies gyor
sasággal történt. Sietségre azonban nem volt szükség. A helyzetet kellően mérlegel
hettem. Fejük alkatát tekintve a nagyobbik erősen kifejlett anyamedvére mutatott, 
a valamivel nyúlánkabb fekete medve szegletes, széles fejével a kastélybeli hímmed
vének élethű preparátumára emlékeztetett.

Hirtelen a sziklatömbtől jobbra, attól 20-25 méternyire, megmozdult valami bar
naság. Kis fiatal medve volt. A széltől gyökerestül és földgombolyagostul régebben 
kifordított fenyő szálfák tuskó alatti üregéből kandikált ki, idegesen hallgatózott, majd 
félősen visszahúzódott az üreg mélyébe.

Távcsövemet ide-oda járatva még egy újabb felfedezést tettem. Addig nem vettem 
észre a mozdulatlan medvét, a negyediket. A viaskodó medvék és az elrejtőzött med- 
vebocs közötti térség közepén álló elszáradt szálfán, 5-6 m magasságban csüngött egy 
közép nagyságú, barna medve. Kihegyezett fülekkel, mereven figyelte a küzdőtéren 
egy tömegbe gabalyodott óriások párviadalát, s szorosan odatapadt a fához.

Áttekintve a helyzetet, egykettőre összeállítottam a pazar jelenetet.
A nagy barna medve volt az anyamedve, a kisebbek a fiai. A magányosan járó fekete 

medve valahogyan az útjukba esett, és a család elől nagy mogorván nem tért ki. Ez is 
ok lehetett, de azontúl is össze kellett, hogy vesszenek. Talán a kevés megmaradt mál
nán, mert a vágást éppen azon a helyen gazdagon belepő málnacserjésben kerültek 
szembe. Vagy -  ki tudja -  nem támadt-e kedve a hímnek valamiféle időszerűden 
erőszakoskodásra az anyamedvével szemben, félrelökve a fiatalok egyikét is. Bármi 
okból is történt, a rossz kedvében talált anyamedve a feketének nekitámadt. A férfikor
ban levő fekete se hagyta magát és, erejében bízva, felvette a küzdelmet. A marakodás
ban azonban gyengébbnek bizonyult, erre felmenekült a közeli sziklatömbre, de a fel
dühödött anyamedve oda is követte. A szűk helyen aztán megszorítva elkezdte úgy 
medve módjára agyabugyálni. Amikor már én láttam kettejük küszködését, a hátsó tal
pairól magasan felnyúló anyamedve nem annyira ütéseket mért a partnerére, hanem 
inkább fojtogatta, mancsaival a nyakát fogva ráncigálta, cibálta. Á szokatlanul erős 
elbődülés pedig annyira beijesztette a kisebbeket, hogy azok, magukra hagyva a hábor
gással küzdő nagyokat, a küzdőtérről félreálltak. A nagyobbik a legközelebb álló, tövön 
száradt fa sima törzsét választotta és arra tornászta fel magát. Éppúgy fára mászott 
volna a kisebb is, de több fa nem volt a közelben, 15-20 méterrel távolabbra azonban 
rátalált az üregre és abba húzta be magát.
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Elbűvölten csüngtem a nézőtéren: ez volt a hatodik találkozóm medvével, ezúttal 
egyszerre néggyel is. A medvéknek fogalmuk sem volt, hogy személyemben új szerep
lő érkezett a nézőtérre. A párbaj pedig folyt tovább, de már lanyhulóban, és az üvöltés 
is elhalkult.

Az anyamedve látszólag unni kezdte az elpáholást, a fekete meg megadóan húzta 
magát a nagy test alá, és a felágaskodó medve alól kibújni készült. Sajnáltam Gecsét, 
hogy nem tartott velem. Olyan képtől fosztotta meg magát, amihez hasonlót életében 
sem fog látni. Mind a négy medvére ki volt osztva a neki való szerep, a levetítés pedig 
egymagasságban, szemtől szemben, a teljesen nyílt terepen úgy volt beállítva, hogy 
a magamfajta, fegyveres nézőre a cselekvés szerepe is várt.

-  Tehát cselekedjél! -  zúgott fülembe a biztató hang.
Ami zűrzavaros gondolat feltámadhat az emberben, az mind összefutott a fejemben. 

A négyéves világháború múltjának, jelenének, valamint jövőjének megrázó kérdései 
kergették egymást. Arra minden feltétel meg volt adva, hogy valamit határozzak: vajon 
csak bámulója maradjak-e a lenyűgöző természeti képnek, vagy -  kezemben szoron
gatva a lövésre kész fegyvert -  lőjek is? Igen, a vadászvérem felviharzott! Ennek a parancs
szava csak az lehetett: lődd ki az egyik medvét a nagyok közül!

De melyiket?
Célba vettem hol a barna, hol a fekete medvét. Legcsábítóbb volt az óriási 

anyamedve! Mindig azt olvastam, azt hallottam, hogy medvében nem szokás válogat
ni. így csinálták mind a régiek is. Ez igaz. De mégis vadásziasabb lenne a fekete hímet 
legurítani arról a magaslatról; tisztán látom széles mellét, egész testét. Megvan az is 
vagy kétméteres! A kettejük között választhattam!

Miközben válogattam, az jutott eszembe, hogy mégiscsak nagyobb kár lenne az 
anyamedvéért. Vele továbbra is biztosítva fognak maradni a jövő vadászörömei, ő fog 
gondoskodni a sorozatos medvenemzedékről.

Ez tényleg így van. Ámde mit hozhat a jövő a te számodra? -  hallom a felém érkező 
súgást. Hiszen most egyedül terólad van szó! Mit törödől most azzal: milyen sors vár 
a Retyezátra, és lesz-e még valaha közöd a zergéihez, medvéihez? Ahogyan a helyzet 
mutatja, több mint biztos, a vesztes te fogsz maradni!

A feldühödött anyamedve a fojtogatást még mindig nem hagyta abba, kihívó vadsá
ga mind jobban felbőszített és merész gondolatra kényszerített: használjam ki a cso
dálatos valóságot és doubléval éljek!

Doublélövések a két nagy medvére? Ez nem is fantázia! Újból hallom a súgó hangot: 
csak éljél bátran vele, hiszen a te kedvedért történt az egész beállítás, tehetsz, amit 
akarsz, szemtanú sehol, s fültanú is csupán egy. Társadnak majd elmondhatod, hogy a fel
dühödött fenevadak ellen fegyveredet önvédelemből használtad, mert a támadásra kész 
bestiákat csak lövésekkel tudtad távol tartani.

Két ellentétesen kavargó érzés vívta bennem a harcát: a beidegződött, fegyelmezett 
vadászérzés küzdött a teret vesztő vadász gyilkoló szenvedélyével. A végletekig ragadó 
gondolattal kitervezhettem a doublén felül akár a tripplét, még a quartettet is, hiszen 
az is ment volna! Ahogyan a Burzuból kihajtott, gyors kondából sikerült négy vaddisz
nót kiemelnem -  volt már rá példa. Vessen véget akár egy rögtönzött vérfürdő a vadul 
folyó élőképnek, hiszen a medvék vérfürdőjénél mennyivel szörnyűbbek a kegyeden 
háború össze sem számolható csataterei!

A nagyok párviadala mellett a két kisebb medvét jó ideig figyelmen kívül hagytam. 
Náluk a helyzet nem változott: a nagyobbik (azt szorosan átölelve) ugyanazon a he-
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A serbicai lőállásom

Galbina (Szárkő-hegység), az angol 
Danford vadászháza



Juhaim (104 darab) Malomvízen 1912-ben. (A pásztor Leskuc, akivel 50 évvel később 
-  már mint vak emberrel -  találkoztam.)
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lyen csüngött a fán, a kisebbik pedig idegesen, időnként csak a fejét kidugva az 
odúból, hallgatózott.

Az anyamedvéről lassanként kezdtem lemondani: szedje csak össze bocsait és a kí
sértések színteréről vonuljon el. Annál inkább előtérbe lépett a fekete hím medve. 
Bundája is tömörebb, fényesebb, erős, izmos állat -  olyan vad feje van a már ele
jtett medvémnél pedig jóval különb. Szívesen ki is cserélném vele, ámde

-Jusson eszedbe, hogy engedélyt csak egy medvére kaptál! -  ezt is mintha súgták 
volna. Amint ez a felébredt gondolat belém nyilall, a medvék sorsa máris eldőlt. 
Lemondtam a lövésről. Ezt tartottam a legszerencsésebb gondolatnak, mert mégiscsak 
erőt vett rajtam a szorongó embert boldogító bizakodás, a szenvedélyt csillapító 
remény. Remény a jövőben: lesz még kárpótlásban, elégtételben részem!

Pedig balga gondolat volt! Késő bánatként maradt vissza a vérzivataros idők nap
jaiból, és mint izgató probléma manapság is többször felvetődik. Az a szép fekete 
medvebunda az utolsó retyezáti útról a legméltóbb trófea lett volna! És hogy az kit 
illetett meg? Az olyan hadszíntéren, amelynek területi felségjoga akkoriban bizonyta
lan volt, a rajta kóborló vad azé lehetett, aki meglévő jogánál fogva, törvényes időben 
és hagyományos fegyverrel azt zsákmányul ejtve a birtokába vette.

Már 3 héttel később, 1918. december 1-jén a gyulafehérvári nemzetgyűlésen a romá
nok kimondották Erdély egyesülését Romániával. Másnap éjjel követte ezt a malomvízi 
lakásom és gazdaságom kirablása. Fegyvertartás, vadászat számomra megszűnt.

Az anyamedve, beleunva legyengült ellenfelének püfölésébe, a küzdés helyét ott 
hagyta és sietve bocsai után indult. Amint a medvével „feldíszített” fához közeledett, 
a kis medve azonnal mellette termett és követte az anyját. A szag után csakhamar 
elérkeztek az ellenkező irányban öblösödő üreghez, ahonnan a gyorsan kipattanó 
apró medve harmadiknak csatlakozott hozzájuk. A felsorakozás szabályszerűen 
megtörtént, nem változott azontúl sem. Az anyamedve megállás nélkül egyenesen 
irányt vett a Zenógucai-fennsíkot betöltő óriási törpefenyvesnek, medvéink egyik 
legkedveltebb pagonyának. Az aránylag nyugodt kimértséggel haladó társaságot a nyílt 
vágásban még mindig veszedelmes golyózápor érhette volna.

A levert fekete medve az anyamedve távoztával a sziklapadról fáradt lassúsággal 
ereszkedett le, és bevonszolta magát a málnásba. Ott egy kisebb helyen jó darabig for
golódott. Hogy fekhelyet keresett-e, közben magát nyalogatva, vagy málna után is 
keresgélt volna, ezt nem tudtam pontosan kivenni. Rövid fészkelődés után a magasabb 
cserjésben el is tűnt.

A színtér kiürültével fegyveremet bosszúsan vállra vetve, dacos elhatározással, 
bensőmben a legvegyesebb érzelmekkel odahagytam a zuhogón elfoglalt állásomat és 
a kis ösvényen visszatértem a torkolathoz. A késő őszi napnak lassan elhalványuló 
világossága az elcsendesült táj felett még sokáig színtartóan terjedt szét, mintha 
percekkel azelőtt ott mi sem történt volna. A vadon hideg hangtalansága szótlanná 
tett minket is.

Társamat a barakknál unott magányában, elfásulva, közönyös hangulatban talál
tam, de amikor épségben látott visszatérni, megkönnyebbült. A részletek őt nem 
érdekelték, nekem sem volt semmi kedvem a látottakat felújítani. Hogy valamit a lezaj
lott eseményről mégis mondjak, mindössze annyit jegyeztem meg: kell, hogy valami 
pogány istenségük legyen ezeknek a medvéknek, mert az vigyáz rájuk! Ha valamikor 
a medvék országszerte pusztulásnak indulnának, a kiveszés elől az utolsók akkor is itt 
maradnának vissza! A Retyezát a medvék valóságos fellegvára.
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EPILÓGUS

Akárhogy vesszük, mégiscsak kivételes szerencsének számít, hogy Erdélyből tényleg 
medvebőrrel jöttem vissza Zalába. Hány és hány erdélyi szülött, komoly vadászt 
ismertem, aki ebben a szerencsében öreg koráig sem részesült!

A kidolgozott bőr egészében, fejével lefelé függ a szoba faláról, a medve tátott 
szájából eredeti, fehér fogai hegyesen villognak ki. A szobában megforduló asszony- és 
gyereknépből, aki észreveszi, félősen tekint fel a fénylő üvegszemekkel emberma
gasságból szembenéző és a száját harapásra feltáró „szörnyetegre” Csak egyes fiúk 
vesznek bátorságot megtapogatni a vastag, húsos nyelvet: vajon valódi-e? Megcsodálják, 
mert azt hiszik, hogy a pirosló nyelv meleg és mozog. Ámde gipszből van az, a száj
padlással együtt pirosra festve. így, természethűen dolgozta ki a preparátor.

Legtöbben magát a bőrt is nagynak tartják, ezt meg is értem. Olyan embert aligha 
találnak Kanizsán, aki medvét lőtt volna. Kevesen lehetnek azok is, akik katonakoruk
ban a Kárpátokban láttak medvét. A cirkuszi medve pedig, mert azt jól ismerik, alig 
szokott nagyobb lenni, nem is mutat akkorát, mint a falon szétterített medvebőr, lábai 
végén az éles, fekete körmökkel.

A magam álláspontját illetően a szobamedvémmel is meg vagyok elégedve. Nem 
tekinthetem azonban akkora nagynak, amekkora medvét járandóságomul vártam, 
meg azonfelül láttam is! Az elbődülő fekete medve csak meg-megkísértett. Bár a re
tyezáti medveképek a messze távolba esnek, a szárnyaló gondolat nem ismer 
határokat.

így kerültem újabban, egy érdekes földrajzi helyzet révén közelebbre a régi kárpáti med
veképekhez. Képzelődésem ugyanis közvetítő állomásra talált az Ivancsica-hegycsúcsnál.

Áz 1061 m magas varasdi Ivancsica-kúpot bizonyos megvilágítás mellett tisztán látni 
Kanizsáról, csak tekintsünk délnyugati irányba a Murán túlra. Az Ivancsica-hegykúp éles 
vonalakkal emelkedik ki, nem messzebbre 50 kilométernél. Amióta tudomásom van arról, 
hogy ott ismerős erdészek évtizedekkel előbb medvét figyeltek meg, azóta élénkebben 
látni vélem az utolsónak maradt retyezáti grandiózus élőképet is -  odahagyott medvéivel.

1962 nyarán -  43 évi távoliét után -  sikerült feljutnom a Gurazlatiig, ahol az ott 
felépült turistaszállóban, bérelt szállásomon, pár napot töltöttem. Toniutti Guglielmo 
olasz származású pisztráng- és vadőr bemutatta a fogságba esett, és áttelepítésre szánt 3 
azévi zergegidát és a befogott 2 medvebocs egyikét. A gyenge kis példány ott mászkált 
előttem a zárkájául szolgáló gerendaházban. Ott hallottam, hogy a medve az évtizedes 
kímélet után nagyon elszaporodott, és elterjedt a Kudzsiri-hegységben is. A tartományra 
kiterjedő Retyezát területén a medveállományt állítólag 200 db-ra (!) becsülik.

(964. II. 6.)

Hogyan fut a medve?

Nem találom szerencsésnek azt az összehasonlítást, amiről legutóbb olvastam 
(Kubinszky E. -  Szél Gy.). A kutyafélék (Canidae) fejlődési elágazásában felismerhető 
közös jellemvonások tárgyalása közben a szerzők megjegyzik: „Kivételeket mindenütt 
látunk, pl. a róka, medve közösségben, s az utóbbi nem fut jól.”37

A futóképesség összehasonlítását a róka és a medve között végezték, holott a „jó 
futásban” a medve sem marad hátrább a rókánál. Sőt, ha egyforma kifejlettségű
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példányokat az egyikből is, a másikból is egymás mellett versenyre kényszerítenénk, 
kérdés: a medve a rókát valamivel nem előzné-e meg, de legalábbis nem maradna el 
tőle. Én a két vadról ezt a tapasztalatot szereztem. Az tény, hogy a rövid lábait szaporán 
és egyenletesen szedő róka megfelelő sebességgel halad előre. Tény azonban az is, 
hogy a könnyedén vett ugrásokkal előre lendülő medve -  már lépteinek méreteinél 
fogva is -  a lomhának ismert vadat meghazudtoló gyorsasággal képes menekülni, és 
azonos iramban nagy távolságokat is befutni. Nem mondhatnám, hogy a medve „nem 
jó futó” Ezt a felfogást megcáfolták azok a megriasztott medvék is, amelyeket én eli
ramodni láttam. Szécsi az erdészek számára írt tankönyvében mondja a medvéről: 
„járása lassú és vontatott, futása azonban bámulatosan gyors”.38

A medve kára és a medve színe

Érdekes feljegyzést találtam Komárek Gyula [így!] „Kárpáti vadászatok” című 
könyvében39, amelyben „a legnagyobb kárnak” (?) a medve kéreghántását tartja. 
Szokásuk lenne a lucfenyő gyantás kérgét leszaggatni. Érdekes! A Retyezáton 
egyedül a Sesele erdőrészben ismertünk egy 25-30 cm átmérőjű lucfenyőt (élő fát), 
ennek törzsén 3 m magasságban medvétől származó karcolások voltak láthatók. 
Kérge pedig 1 m hosszúságban az egyik oldalon letépve, és gyantával vastagon 
befutva.40

Komárek felveti az egyébként változó színezet kérdését is. A magam látott 10 med
véből 8 volt barna színű, 1 sárga, csak a hasa alján sötétes (Sekerile) és 1 fekete (egé
szében) (Zsudele).

ÉLŐKÉPEK ŐZEKRŐL

Őzbakjaimnak mintegy felét az erdélyi hegyekben, a másik felét Dél-Zalában ejtettem 
el. Közismertek azok a vadászati módszerek, amelyek segítségével őzbakra a vadásza
tot gyakorolni szokás: cserkészet, hívás, les, barkácsolás és hajtás. Természetesen elő
fordul, hogy egy vadászaton több módszer is egybefolyik.

ŐZBAK A HAJTÁSBAN

A vadászias zsákmányolás szempontjából utolsónak az őzbak hajtását tartom, s oda 
valónak tartja a legtöbb vadász is. E megállapítás ellen legfeljebb a feltáratlan, nagy 
hegyi erdőségek vadászai emelhetnek óvást. Sajátos körülményei között élnek is vele
-  emberekkel, kutyákkal hajtatva meg az erdőt.

Magán a Retyezáton 2-3 esetről tudok, amikor a zergére, medvére tartott hosszú 
hajtásokban a vendégek őzbakot zsákmányoltak. Egy alkalommal a szerencsés 
vendégvadász, báró Inkey Antal olyan őzbakot zsákmányolt, amely felért egy zerge- 
bakkal is -  a trófea a budapesti agancskiállításon II. díjat nyert.

Megjegyzem, hogy az őz rövid hajtásokban hol vissza tör, hol oldalt lép ki, tehát a szem
ben lévő lővonalig ritkán jut el.41 S ha el is jut, és netalán a vadászat rendezője koráb
ban engedélyt adott az őz elejtésére, a rendszerint futó, menekülő őz golyóval történő 
elejtése nem szokott könnyű lenni.
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Magam a legelső őzemet hajtásban lőttem, Selmecen és söréttel.42 Később azonban 
volt néhány alkalmam máshol is lőni őzeket -  hajtásban és golyóval.

A dél-zalai erdőségek Kecskelap-dűlőjében az ottani vadászbérlő egy alkalommal 
nyári vaddisznóvadászatot tartott. A vadászatra meghívta a környék úri puskásait, 
köztük -  mint a vadászterületével szomszédot -  engem is. Összejöttünk 6-an vagy 7- 
en, legtöbbje idősebb, potrohos személy, a klérust is egy kövérségtől duzzadó esperes 
atya képviselte. A zalai dombvidék „hegyeiben” a felállítás a személyeket terhelő 
„haspocak” számbavételével történt. Az eléggé meredek domboldalon való fel- 
vacáholódás közben, a szépen kínálkozó állásokon, a jól megizzadt pocakosok közül 
egyik a másik után maga-magától lemaradozott. Aztán az első dolga volt, hogy a vágott 
bükkös erdő ülésre csábító tuskójára letelepedjék, ahol aztán jól kifújhatta magát.

A végén magamra maradtam. Az utolsó előtti puskás hálásan tekintett reám, amikor 
látta, hogy tovább készülök menni. így neki nem kellett feltörtetnie a legmagasabb pontig. 
A terepre vetett tekintetem mindjárt meggyőzött arról, hogy legjobb lesz még a kijelölt 
ponton is túlmenni, eljutni odáig, ahol -  az erdők közveden összefüggése folytán -  a vad 
átváltása várható. A feltételezett vaddisznókra ott lehetett számítani. A dombélnek mind 
a két oldalát ugyanis derékig érő, füves foltokkal váltakozó, sűrű cserjések borították.

A reményt keltő hajtásban azonban vaddisznó nem volt. Csak egészen a hajtás 
végén -  közel a hajtok előtt -  őztől származó mozgás keltette fel a figyelmemet. A vad
-  a szálfüvek mozgásától elárulva -  visszafelé haladt, s valahol oldalt készült kitörni. 
A szélirány számomra kedvező volt.

Amikor az óvatosan lépdelő őz -  remek, gyöngyös agancsú, 6-os bak -  a dombéi 
pázsitszőnyegétől félig takartan egy pillanatra megállt, nem is volt messzebb 25-30 
lépésnél, lapockán lőttem.

Agancsa egyike a legszebb zalai trófeáimnak. Értékéből az sem ront le semmit, hogy 
hajtásban lőttem. Azon a községi területen őz legelőbb hajtással kerülhetett elejtésre. 
Cserkészéssel ott csak meddő kísérleteket lehetett volna végezni. Lesre pedig az orv
vadászok szoktak kiállni.

Az aznapi vadászat az erdei terítékhez még egy nyulat adott. A keresett, kukorica
pusztító vaddisznóknak, ahogyan lenni szokott, nyomuk veszett.

A kérdést tovább boncolgatva rá kell még mutatnom arra is, hogy egy őzhajtás 
külön károsodással is járhatott: az áthajtott őzet lelőhették a szomszédok. Ha megfi
gyeljük a társas hajtásokban felvert őzek viselkedését, kiderül, hogy az elejtésre kijelölt, 
bizonyos őzet (őzbakot) lövésre kapni bármiféle kiszámíthatóság kereteiből kiesik. 
Az nem igazodik semmiféle szabályossághoz. A durván felvert, fejét vesztett őz hamar
jában nem is tud határozni, hogy riasztottságában melyik irányt vegye fel. Nem 
ritkaság a fának nekiütődő őz sem, hol sérülten, hol kimúltan marad ott a botokkal 
hadonászó hajtok lármás frontján.

Saját erdeinkben ilyen esetek azért nem fordultak elő, mivel a téli, figyelmesen 
vezetett erdei hajtásokban igen ritkán találtunk őzekre. Történt mégis egy sajnálatos 
eset, ami a maga nemében példa nélküli is maradt.

A zsigárdi erdő keleti szegélye legdélibb tagjában tartózkodó őzcsalád (bak, suta, gida) 
egy téli haj tóvadászaton -  elrémítve a nyulakra leadott lövésektől is -  a hajtok elől 
kiszorult, és kelet felé kiugrott a nyílt ártéri rétségre. Alkalmam volt megfigyelni, ahogyan 
a kis csapat -  látva az erdőt -  egyenesen száguldott neki a Principális-ártér főcsatornájá
nak, mellékárkainak, a vasútvonala huzalainak -  kockázatos ugrások árán érkezve el 
a szembekerülő gelsei országúiig. A bizonytalanul és ide-oda vágtató és többször is szét
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szakadó őzek tartásáról látni lehetett, hogy a közel 1800 m széles térség előttük ismeretlen 
volt. A vezető öregek jobbnak látták, hogy továbbvágtassanak, amíg erdőre nem találnak. 
Évtizedek alatt sem tapasztaltuk, hogy az ezer holdas zsigárdi erdő őzei kiváltottak volna 
a csatorna fátlan és túl népes árterének semmiképpen sem vonzó térségére.

Az őzcsapat menekülését távcsővel figyeltem. így kivehettem, hogy azok Lazsnak- 
Palin magasságában eltűntek, illetve bevonultak a városi Felsőerdőbe. Az 1500 holdas 
erdőséget ugyanúgy állandóan lakta őzállomány, mint a miénket. Özeink tehát ott is 
maradtak. Ezt bizonyították az erdő- és vadőrök megfigyelései is. Zsigárd a „világgá 
hajszolt” őzcsaládot így vesztette el véglegesen.

CSERKÉSZETEK ŐZRE

A „magassági”

Ha kísért valaha vadászaton különleges szerencse, az azzal kezdődött, hogy először is 
rám talált, majd hívó szóval álmaimból felébresztett, indulásra késztetett, vezetett, 
velem maradt és az utolsó mozzanatig sem hagyott el. Július 13-ának hajnala (a 13-a 
mindig szerencsés napom volt!) kiérdemelte, hogy a hozzá fűződő eseményről külön 
megemlékezzem. Már maga a késő éjszakában feltámadó égiháború is kivételes jelen
ség volt, éppúgy kivételes volt mindaz, ami mindjárt a vihar után következett.

A hegység közepén vagyunk, Guraapin. Körös-körül zárt erdők: alul keskeny 
sávban bükkösök, feljebb sötét, összefüggő fenyvesek, minden oldalról zuhatagos 
patakok. A telep innen vette a nevét: Guraapi, a vizek szája. A Nagy-Lepusnik, a Skur- 
tele és a Corciova vizei folytak ott egybe a Nagy-(Sebes-)víz főmedrébe.

A szolgálatom kívánta meg, hogy Guraapin sok-sok napot időzzem. Voltak napok, 
amikor azok nagyobb részét (szakadó esőben, szélorkánban, havazásban) a telepen 
töltöttem. Olyankor, ha az idő rövid időre kitisztult, igen gyakran a közeli erdőkbe 
szemlére indultam. Lehetőleg nem hagytam ki azt a szálaló vágást, amely a telep felett 
legelőbb volt elérendő. Vagy 15-20 év óta termeltek ott a telepiek tűzifát, évről évre 
csak annyit, amennyire Guraapinak szüksége volt. Az elegyes erdőben a bükköt vágták, 
a fenyőket pedig állva hagyták. Az erdő aztán a maga erejéből felújult, sűrű fiatalos 
lepte el, közöttük kimagasló fákkal. A hegyre ösvényből egy vezetett fel, azon Sekerile 
magaslatait érhettük el.

Előttünk tudott dolog volt, hogy a tűzifavágást néhány őz lakta. Számukat 4-5-re 
becsültük, nem többre. A közeli fekvés mellett egyszer-másszor kapóra jött azokat meglá
togatni. Meg is tettük. Cserkészhettünk azonban ott a legnagyobb vigyázattal, mégis 
legfeljebb a sűrűben közelről elugró őzek robogását hallottuk. Jogosan tehettük fel, 
hogy a közéjük tartozó bak csakis erős lehet. 15 év alatt volt ideje akár kapitálissá is válni.

Valahányszor a telepen tartózkodtam, lehetőleg kísérletet tettem végre találkozni 
a képzeletbeli bakok egyikével.

A jelzett napon ugyanúgy jártunk el, mint a múltban annyiszor. Messze volt még 
a hajnal pirkadása, amikor a hosszú bajuszú jágerral, a sötétben megkeresve a kis 
felvezető ösvényt, kettesben felhaladtunk a reményeinket magába rejtő vágásba. Szinte 
presztízskérdésnek tekintettük, hogy a kitűzött helyen végre egyszer sikert is érjünk el.

Alighogy elhagytuk a telepet, a völgyekből hirtelen erős szél csapott ki, és suhogva 
rázta a fák üstökét. Ahogyan a magas hegyekben elő szokott fordulni, a gerincek mögül 
előtört a júliusi viharokat jellemző fergeteges égiháború. A zápor vízözönként zúdult
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a nyakunkba. A visszatérésre nem volt időnk. Fa alá húzódtunk, hogy a nagy esőzés 
végét kivárjuk. A nyári zápor amilyen gyorsan felkerekedik, azonmódon szokott
-  legtöbbször átmenet nélkül -  lehiggadni.

Bizony eléggé keserves volt körülbelül egy órát vesztegelnünk, azonfelül bőrig is áztunk, 
de az biztató volt, hogy a zápor után kitisztuló nyári hajnal új, friss képeket fog elénk tárni.

Azon vizesen haladtunk tovább a meredek ösvényen, fel Sekerilére. Előtört és 
szétáradt a nap kitisztult fénye is. Benne álltunk a harmatot felszárító, elcsendesült, 
kivilágosodott, kellemesen meleg nyári hajnal üde csarnokában. Felfrissült, mohó 
élénkséggel szemléltünk be a vízcseppektől csillogó erdő nyílásai közé -  keresve a vadat, 
amely a zápor után a tisztásokra szokott kitérni, hogy az esőzés nyomait a napsütésben 
leszárítsa magáról.

Nagyszerű volt a kép, amikor egy aranyosan fénylő őzet szemrekaptunk. Távol 
tőlünk, a Sekerile alja lombos cserjéséből kiindulva, valahonnan lekésve maradt, s a hegy
oldalon a nyugtalan sebességgel szökellt föl. A fenyvesek felé sietett, tanyájához, vagy
-  július közepe lévén -  találkára a sutáihoz.

A bak nyomába kellett iramodnunk.
-  Előre! -  biztatott a jáger.
Hát igen, ezúttal nekünk is sietnünk kellett. A bak, mert az volt, a vágásból megál

lás nélkül iparkodott a sűrű fenyvesbe feljutni. Nagy loholva valamennyire utolértük, 
sőt amikor a ritkább állományú nyírfásban haladt, a futásán ő maga is lassított, és 
magas fejtartással figyelt egyenesen előre.

-  Tovább, tovább -  nógatott a jáger -, különben elkésünk!
És maga elé léptetett, menjek előre, készen a lövésre. Közben nem vettük le a sze

münket a még mindig távol eső bakról.
Szerencsére a bak is megnyugodott, és a futásból rövidebb lépésekre tért át. Ezzel időt 

nyertem, hogy kifújhassam magam. Az izgalmas verseny ezek után már biztatónak mutatko
zott -  akár a lövés leadására is. A távolság végül is megközelítőleg száz lépésre rövidült.

-  Nagyon magas bak! -  jegyezte meg a jáger. Neki több ideje volt a távcsövet rákap
ni a hol eltűnő, hol megjelenő bakra. Nekem, fontos dolgom az volt, hogy az erőltetett 
futástól összeszedjem magam.

Bekövetkezett a döntő pillanat. A bak balra, oldalt elfordulva, a fenyves és a vágás 
határvonalára érkezett. Röviden lépdelt, amikor a kis Schoenauerből lövésemet leadhat
tam. Lövésemre a bak nekifeszült iramodással elvágtatott és bevágta magát a málnásba.

-  Találva van! -  kiáltotta egész hangosan a jáger.
Hittem is neki, meg nem is. A lövésemtől én többet vártam, de az átázott cserjés

ből zörejt nem hallottam. A bizonytalanságtól leverten álltam a helyemen. Végtelenül 
sajnáltam volna, ha lövésem nem sikerült. Elveszíteni a vihartól előállott, menekülő 
nagy bakot -  még gondolatnak is lesújtó volt.

No majd meglátjuk -  és megadtam magam a sorsnak. A fegyveremet fához támaszt
va, immár tétlenül maradva, gondolkoztam el a történteken. Sietésre nem volt szükség. 
A bakot majd keresni fogjuk. Előbb csak egy kissé is száradjunk meg.

A jáger is elővette a pipáját, és a zápor utáni, tiszta légbe kékes füstöt eregetett.
Aztán elindultunk a keresésre. Legelsőben a bak utolsó elugrásának pontját keres

tük fel. Vérzést sehol nem láttunk. Vízcseppek és vízcseppek minden egyes falevélen, 
fűszálon. Nyomra nem találtunk.

Mennyire keserves volt az a több mint fél óra idő, miközben jártunk-keltünk leg
előbb a cserjésben, majd kívül, a fenyőszálas mohatakaróján, sőt távolabbra is nagy
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kerülőket téve, hogy a bak nyomára ráakadjunk. A végén már bele is zavarodtunk. 
Reményeim mind jobban oszladoztak. Már a jáger is kezdte abbahagyni az addigi, 
lelkes biztatást. Az agyonázott, vizes erdőben sehogysem tudtunk boldogulni.

Aztán vissza-visszatértünk a rálövés helyére, és újabb meg újabb keresésbe fogtunk. 
Végtére is akár már az elindulásnál is tévedhettünk pár métert. Az volt a baj, hogy az 
elugrás pontján nem találtunk nyomra.

Egyszerre aztán -  ahogyan szorosan egymás mellett haladva forgattuk le-fel a cser
jék leveleit, alul is, magasan is, vércseppeket keresve rajtuk -  közvetlenül a lábunk előtt 
kiveresedett egy tenyérnyi gyanús folt -  az őzbak combjából. A teste egészen eltakart 
volt. A jáger, mohón odakapva, megragadta az őzbak lábát, és a nehéz testet a lombozat 
alól kihúzta.

Csodás egy látvány volt!
A túl magas agancs láttára a meghatottságtól egy hang sem jött ki a szánkból. 

Bámultuk a remekművet, az erdő féltett kincsét. Nem teltünk be a természet pazar 
alkotásával, a trófeával.

-  Tehát! -  szólalt meg a jáger.
Igaza volt! Tehát megvolt a bak! Az álombéli bak, sőt még annál is különb.
Fegyverem űrgolyója a bakot váll-lapja mögött, a szíve táján érte. A cserjés átázott 

lombozata a testéről a kevés vért lemosta.
És mekkora volt a távolság a rálövés helyétől? Nem több, talán csak 20-25 jó lépés. 

Mi a bakot mindvégig rossz helyen kerestük. Közelebb esett össze, mint ahogyan azt 
a jáger számította.

A győzelem felett érzett boldogság, ami akkor eltöltött, még most is, 40 évvel 
később is elevenen ébred fel bennem: harmincas őztrófea a terítéken!

Mekkorát mutatott az! Megszoktuk a 23-24 cm-es agancsokat, azon felül már 1-1 cm 
is a magasak közé számít. De ekkora magasat sohase láttunk. Bal szára meg volt a 30, 
a jobb szára meg valamivel meghaladta a 31-et is! A két szár között a különbség annyi 
volt, hogy az agancsot fejlesztő erő az egyiket hosszabbra növelte fel, a rövidebbet 
pedig gyöngyökkel rakta meg.

A szépen színezett agancspár alakja szabályos 6-os. A bal szár alján, a rózsától fel
jebb 5 cm-re, befelé nyúló, kb. 5 cm-es, elgörbülő ág van, ez 8-asra mutatna. Ennek az 
ágnak az elhelyezkedése a kimondott 8-asság szempontjából talán vitatható. Az ellen
kező, jobb szár felső részén is találni egy hegyes, rövid dudorodást, ez azonban még 
nem számít ágnak. Ha valamivel hosszabb lenne, az agancspár a 8-asok közé volna 
számítható. Magam részéről a trófeát 6-osnak minősítem, hiszen egyre megy, hogy 6-os-e, 
vagy páratlan 8-as.

A rózsatövek alacsonyak és vastagok, gyöngyösség csupán a bal szárt díszíti, méghoz
zá hosszú élben rárakódott, erős szemekkel -  a szár középmagasságáig. Az ágak hegye
sek, de nem olyan fehérre csiszoltak, ahogyan az a szarvasnál szokott lenni. Tudtommal 
az őzagancs ágvégeinek színezése általában kevésbé üt el a szárak színétől. Az agancs 
súlya nem különös; kiskoponyával, kiszáradtan, kevéssel haladja túl a 300 grammot.

A trófea pontos szárhossza: jobb szár -  31,6 cm, bal szár -  30,7 cm. A bak testsúlya 
egészben 33, kizsigerelten 24,5 kilogramm volt.

Leírásom címéül a „magasságit” választottam. A trófea ugyanis a rákövetkező 
budapesti országos agancskiállításon a „magassági díjat” nyerte el. (Fényképe megje
lent a Nimródban is.)43
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Nyári hajnalok

Kivételes szerencsének tarthatja a vadász azt, ha nyáron gyakrabban van alkalma 
őzbakra vadászni. Éppen a nyár közepe táján, amikor egyéb vadra szünetel az általános 
vadászat, az őzbak a kedvencünknek számít. A nagyvadra történő vadászás legszebb 
nyári emlékeit nyújtja nekünk.

Májusban már szerte az országban kezdetét szokta venni az őzbakra való vadászat. 
Amire a hónap elején még hamuszürke csuháját színesre váltotta át, valamennyi bak 
agancsa is már tiszta és fénylő szokott lenni. Az őzbak mozgása is kifejezetten 
élénkebb, nem úgy, mint később, júniusban, amikor a nyári növényzet terített asztalán 
rövid helycserével is beéri, hogy testben erősödve előkészüljön életének legnagyobb 
mozgalmasságára, a júliusi üzekedésre.

Júniusban őzbakkal találkozni a legkörülményesebb szokott lenni; egyszerűen 
elnyeli őket az erdő. A bak még a hajnalt sem várja be lábon; amire a korán kelő nap 
kisüt, az őzbak már leheveredett a gazdag fűbe és helyéről estig fel sem áll. Az estét viszont 
kitolja a teljes sötétség beálltáig. Még az év legrövidebb éjszakáit sem éli ki; a bőséges 
étrendtől ellustulva rövidesen átadja magát a teljes nyugalomnak.

A vadászt azonban csak el-elfogja a nyugtalanság, és kíváncsi volna megtekinteni 
azt az „öreg”, ismert bakot, „akit” már a múlt években kiszemelt magának. Keresi 
vele a találkozást. Ahhoz pedig aligha férhet kétség, hogy a nyilvántartott bak ne 
lenne megérdemelten golyóérett, vélhetőleg erősebb is, mint amilyennek az elmúlt 
években láttuk.

A Retyezáton

Gurazlatin az erdőüzemi telep közelében az erdők között kaszálók terültek el. A Zlata- 
patak mentén hosszú vonalban elnyúló kaszálókat helyenként sűrű cserjések szakítot
ták meg. A kaszálók telve voltak tarka virággal, termésük júniusban még nem érett 
meg a kasza alá; legelő jószág, de ember sem járta a csendes pagonyt. Aki vadászszem
mel ott elnézgélődött volna, feltehette, hogy az a ligetes részlet őzek nélkül nem 
maradhat. Pedig csalódás érte volna. Hogy miért, miért nem, a hegység őzeiből évek 
során sem került oda egy sem. Pedig misem lett volna kényelmesebb, mint a telepen 
töltött, sok-sok éjszaka után egyik-másik hajnalon kisétálni a kaszálókhoz, és az arány
lag rövid cserkészet végeztével visszatérni a telepre. Ott egy időben, amikor kis 
tehenészetünkkel elkészültünk, habzó, édes tej várta a harmattól csepegő, kiéhezett 
vadászt.

Őzek hiányában a kaszálók bizony elkerülték a figyelmünket, nem is estek bele a mi 
megszokott útjainkba. Valaki aztán, nem tudnám megnevezni, ki volt, a mogyorós 
cserjésben agancstisztítás friss nyomaira talált, és ez a felfedezés a fülembe jutott. 
Utánanéztek a jágerek is, az agancsát tisztogató őzbakot azonban nem figyelték meg. 
Az volt róla a véleményük, hogy „ravasz”, túl óvatos bak az, „aki” csak éjjel tér ki a nyílt 
helyekre, hogy7 onnan is még a sötétség teljében visszaváltson (ismeretlen forgóján) 
a cserjések sűrűségébe. (Feltűnő volt az is, hogy a kaszálókon suták sem jelentkeztek.)

Anton jáger meg is lőtte volna a konyhánk számára, de nem sikerült neki sem. Látni 
is csak egyszer látta. Ahogy mondani szokás: töksötétben került látcsövébe a bak sötét 
kontúrja, amint lehorgasztott fejjel az egyik kaszáló széléről lassan, túl lassan, belépett 
a közeli cserjésbe. Csupán annyit figyelt meg rajta, hogy nagy testű, sötétvörhenyes 
bak, és mintha agancsai magasat és széles terpeszt mutattak volna.
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Érthető volt, hogy a jáger jelentése reám izgatólag hatott. A telepen töltött szám
talan hajnal is arra csábított, hogy egy-egy cserkészéssel magam is megpróbálkozzam. 
Ezek után már nem véletlen, alkalmi találkozásról volt szó, hanem célirányos vadászat
ról a ravasz öreg bakra.

A cserkészetet tervszerűen ki kellett dolgoznunk. Többször próbálkoztunk -  
szívesen rászántam azt a hajnali másfél órát, utána mehettünk aznapi dolgainkra. A ba
kot azonban egyszer sem sikerült szemrekapnunk. A magas fűben nyoma sem volt 
felismerhető. Számunkra csak álomkép maradt.

Egy napon aztán úgy határoztunk, hogy júniusi holt idény ide vagy oda, kifogunk 
a ravasz bakon. Mi fogjuk őt megelőzni! Jóval előbb fogunk kint lenni a kaszálókon, 
mint azelőtt tettük. Csak szemünk is legyen hozzá, hogy idejében felfedezzük, és kint 
találjuk valamelyik tisztáson, mielőtt a cserjés lombozata egészen elnyelné.

Június 27-e volt (1911-ben), a legrövidebb éjszakák egyikével. Szélcsendes, tiszta 
égboltozatú nyári hajnalra ébredtünk. Fél háromkor már talpon voltunk. Először a leg
közelebbi kaszálóhoz cserkésztünk fel, és azt, amennyire a világosság engedte, leker
estük. Üresnek találtuk. A feljebb elterülő kaszálón már valamivel többet időztünk és 
lestünk a bakra. Hátha a patak felől érkezve át fog haladni a tisztáson?

Távcső nélküli fegyverem is arra kényszerített, hogy várakozzunk.
3 óra körül továbbhaladtunk, óvatosan megkerülve a cserjéseket. A magas, buja 

fupázsiton nesztelenül haladtunk előre -  a gazdag hajnali harmatban térdig fürdőzve. 
Többször meg-megálltunk, feszülten szemlélődtünk és kerestünk valamely gyanús 
foltot -  álló helyén vagy mozgásában. Mi a homályban néma, sötét árnyként tűnhet
tünk fel, ahogyan egymás mögött a cserjék közül ki-kitekintgettünk a tisztásokra. 
Azokon sem észleltünk vadat. Legfeljebb róka, talán nyúl jöhetett volna szóba, ahogy 
másutt ez lenni szokott. Mi ellenben a Retyezát hegyeiben nyári cserkészeteinken a 
kérdéses vadfajokat soha sem észleltük. Aki ilyen látványokról írt volna, feltehető, hogy 
más tájra képzelte magát.

Hátra volt még egy kisebb kaszáló felkeresése, bent, a nagyobb cserjések közepén. Oda 
is fellopakodtunk. Zsebóránk szerint közeledtünk a fél négyhez. Az idő erősen túl korai 
volt, mi ennek ellenére is inkább elkésettnek tartottuk magunkat -  szemben a ravasz bakkal.

Kitekintve a tisztásra, megpillantottuk a bakot. Tőlünk elfelé haladt, és közel állt a 
cserjéshez, ahová máris belépni készült. Messze nem volt tőlünk, mégis csak üggyel- 
bajjal voltam képes a magas fűbe merült bakot pontosan célba venni.

A homályos háttérben történő lövésre adott jelzését úgy-ahogy kivettük; a megseb
zett bak gyanús támolygással igyekezett a sűrűségbe. Újból rálőttem. A bak azonban 
továbbhaladt -  kétséget kizáróan -, nagybetegen. A harmadik golyó aztán leterítette.

Hozzásietve pompás kép tárult elénk. Az első, ami figyelmünket megragadta, maga 
a bak volt, a bak óriási teste. Az agancsai is erős, magas, széles terpesztésű hatos agancsok! 
Olyanok, aminőket vártunk tőle. Megszürkült arca is magas életkorára mutatott.

Mauserem 2/3-ad acélköpenyű lövedéke testpuháján vágta át, vérzése igen erős 
volt, a kegyelemlövés pedig a nyaktövénél érte.

A kielégítettség boldogító érzésével vonultunk le a telepre. A harmatban 
megfiirdőző zsákmány után, amint azt a jáger agancsainál fogva levontatta, a kaszá
lókon vége-hosszat lejárt sáv maradt vissza.

Első dolgunk volt, hogy a feltört és vérétől kicsepegtetett bakot mérlegre helyez
zük. Már előre nagy eredményt vártunk. Súlya meghaladta a 27 kg-ot. Kolosszális test
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súly! Szabályos, valamennyire gyöngyözött agancspárja 26-26 centimétert mutattak. 
Amit aztán egyetlen élő vagy elejtett őzbakon, általában őzön sem figyeltünk meg, 
hátsó lábszárainak a színe: térdein alul a veresbarna alapból sötétszürkével egészen 
feketésbe ment át, igen finom, ibolyás árnyalatú fényezéssel. A jáger szerint az erős 
lábszárak és szőrzetének színezete közel a zerge lábszárai színére emlékeztettek. Még 
a száluk is hosszabb volt, mint más őzbakoknál.

Dél-Zalábcm

A fent leírt esemény két évtizedre rá megismétlődött -  Dél-Zalában.
Hasonlóképpen egy nyári hajnalon játszódott le.
A kanizsai hercegi uradalom zsigárdi pagonyának őzállománya az 1919. évi 

tönkremenetel után a nyolcadik évre valamennyire helyreállt. Az 1500 holdas pagony
ban volt már vagy 35-40 őzünk.

Időszerű gondot jelentett az újjászülető állomány minőségi tenyésztésének a prob
lémája. A megfigyelt és levetett agancsok elbírálása szerint a felszaporodó őzállomány 
legfeljebb két apavadtól származhatott. Erre a feltevésre a formák mutattak. Friss, ter
mészetes vérkeveredésre lett volna szükség, lehetőleg már kezdettől fogva, de akár a 
későbbi évek folyamán is. Vérfrissítésre azonban alig nyílhatott kilátás. A mezei térsé
gen elkülönülten fekvő insularis pagonytól a többi erdők távolabbra estek, de őzből 
azokban is kevés maradt. Hogy történtek-e időközben egyes beszivárgások, azt nem 
tudjuk, de lehetséges volt. Egyes jelekből -  az üzekedés idején és a téli, apróvadra 
történő haj tóvadászatok lezajlása után -  következtetni lehetett arra, hogy például a 
szarvashoz képest az eltávolodásra kevésbé hajlamos őzvadnál is történhettek hol ked
vező, hol talán kedvezőtlen helycserék.

Ami a mesterséges vérfrissítés problémáját illeti: az import vaddal történő 
benépesítés, illetve feljavítás -  tudvalevőleg -  az őznél nem megy. Nincs hozzá 
megfelelő tenyészanyag sem. Egy esetben velünk is megtörtént: aratáskor a gabonában 
sértetlenül talált, fejlett bakgidát hoztunk be a Mura-vidékről Zsigárdra -  kísérletül, 
hogy talán kivételesen sikerülni fog felnevelni. Előre látható volt azonban, hogy a ter
mészetes életbe történő átvezetése nem fog sikerülni. Valóban nem is ment.

Valószínűleg az említett, állítólagos két, ún. ősbaknak egyike volt az a „szőlőhegyi” 
őzbak, „akiről” az alábbiakban szó lesz.

A „kérdéses” bak a zsigárdi pagony szőlőhegyi erdőrészletét lakta. Tényleg „kérdéses” 
maradt -  évek hosszú során át, egészen a haláláig.

A faját jellemző három természetes vonásnak; az életmód és az évszakokhoz igazodó 
viselkedés, valamint a fajon belüli magatartás, vagy hogy is nevezzem, egyedi szokásai 
szempontjából az a különlegesség jellemezte, hogy -  merev szabályokhoz mért reme
tesége miatt -  közülünk, erdőjárók közül a bakot egyedül egy ember ismerte. Az is a Mac- 
lura élősövénnyel körülkerített erdei szőlőtelepnek a vincellérje volt. A bak levetett 
agancsai nem kerültek kézbe, télen pedig „suta” fejével lehet, hogy beállt a többi őz 
közé, és így nem volt felismerhető. Mi, erdészek éppen csak tudtunk a bakról. 
Megfigyelni nem sikerült egyikünknek sem. Ennél a körülménynél aztán magyarázat
ra lesz szükség: miért is jutott egyedül a vincellérnek a megfigyelői szerep?

O volt az, aki évek során igazában, napról napra lakásáról felmenet kora hajnalban, 
lejövet a szőlőből késő este, igen sokszor nap közben, nem egyszer -  fagyveszélyek ide
jén -  éjjel is rótta-rótta szorgalmasan szolgálati útjait. Derék, jó ember volt az öreg
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Paizs. (Szegénynek a gyomra vincellérsége ellenére sem bírta a bort.) A vad őt ugyan 
nem érdekelte, de ha akarta, ha nem, a titokzatos bakról legtöbbet ő tudhatott meg. 
Annyit tudott róla, hogy szép nagy, erős őz! Agancsai nem magasak, de annál vastagab
bak; vaskosabbak -  mondta -, mint az erdészlak szobájában felszegezett agancsok.

A bak viselkedése sok tekintetben a nyáron bujkáló rókáéhoz hasonló. Amikor Paizs 
éppen hogy rá-ráfigyelt valami gyanús vörösségre, hol a fenyőültetések sorközeiben, 
hol a szőlőkhöz tartozó kerti veteményeken, az őzből minden alkalommal csak valami 
keveset tudott látni, az meg nem mozdult el a helyéről. A szőlőtelep körüli nyi
ladékokon is észrevétlenül, éjjelente szökhetett át. A vincellér azután megtette, hogy 
vizsgálódásai közben a tisztára száraz homoki szőlőtelep talaján rá-ráfigyelt az élesen 
kivehető vadnyomokra. Voltak a baknak „útjai” (így nevezte Paizs a bak forgóit, 
váltóit), a nyomok vonala aztán egyenesen a sűrű, fiatalos erdőkbe vezetett be, 
fenyvesekbe, akácosokba és vegyes cserjésekbe. Magán a 20 holdas szőlőtelepen egy 
alkalommal sem maradt vissza, jóllehet több kiirtott tábla helyén már szép ültetések 
nőttek fel, s ezek -  mint ligetek -  vonzóak lehettek volna a bakra is. Ami a bak tár
saságát illeti, a vincellér sutákkal soha nem látta.

Az erdőn kint lakó erdészeti személyzet pedig a bakkal úgy állt, hogy nem ért rá 
vele közelebbről foglalkozni. Túlon-túl több volt az egyéb dolguk. Az idejükből nem 
futotta, hogy a vincellér bakját lesegessék. Mert csakis lesből lehetett volna megfigyel
ni. Magam sem kívánhattam az erdőőröktől a különösebb utánjárást, hagytuk magában 
élni a biztos helyhez ragaszkodó és „tartaléknak” tekintett remetebakot. Tartalékul 
abból a célból, hogy ő legyen majd az első őz, „aki” a zsigárdi pagonyban terítékre fog 
„hozatni”. „Hozatni” -  vagy rá vadászva terítékre kerülni, vagy akár véletlen szerencsé
vel. Ez meg éppenséggel nem volt sietős. Vártuk továbbra is a fejleményeket.

Jó, ráadásul vadász barátomnak kívántam örömet szerezni, és felajánlottam neki 
a szőlőhegyi bakot. Mint szerény igényű apróvadas vadász, csak rábeszélésre vállalta 
a bakkal való megmérkőzést. Neki csak a vasárnapok voltak a szabad napjai. 
Délutánonként mégis ki-kivittem az erdőbe, és rábíztam, hogy a szőlők körül tetszése 
szerint szórakozzék. Beosztottam melléje hol a vincellért, hol a személyzetből valakit.

Barátom is úgy járt, hogy a bakkal nem sikerült találkoznia. Én, aki magán a szőlő
telepen, a présházban nyaralgató család körében több éjszakát töltöttem kint, 
akárhányszor megtettem, hogy hajnalonként és esténként hol cserkésztem, hol lesbe 
ültem, és természetesen szívesen vettem volna golyóra a nevezetes bakot.

Végül is kellett valaminek történnie, hogy ez a leírás is megszülessék, és elérje azt 
az eseményt, amit a vadászati „mesékből” várni szoktunk.

1927. augusztus 9-én történt. Augusztus első napjai még beletartoztak annyira-mennyire 
az őzüzekedés utóidényébe. Barátomat rávettem: őzeink felett közösen tartsunk razziát. Ügy 
beszéltük meg, hogy barátom kézbe veszi a szőlőhegyet, én pedig az erdőn másfelé fogok 
„elcsavarogni”. Kint háltunk a présházban, és kora hajnalban ki-ki a dolgára indult.

Ragyogó, telimeleg napra ébredtünk, és frissen fogtunk hozzá -  ezúttal a legko
molyabb lövési szándékkal -  a vadászathoz. Amíg a pagonyt jártam, fel-felfigyeltem 
a magasabb fekvésű szőlőtelep felé, onnan lövést várva. Lövés hangja azonban nem 
érkezett. Láttam néhány gidás sutát hol nyiladékon, hol egyik-másik harmatos vágás
ban, ki-kinéztem a szomszédos mezőföldekre is. Ott már javában járt-kelt a földművelő 
népség; ki tarlót szántott, ki vastag lóherét rakott fel a szekerére.

A cserkészet folyamán csak-csak eszembe jutottak legutóbbi, már a múlthoz tartozó 
cserkészeteim a messze Retyezátról. Mennyire szépek voltak azok! Igen, szépek voltak.
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Ami a múltban történt és jóval végződött, az az ember emlékezetében rendszerint szép 
emlékként szokott megmaradni. ‘

És vajon milyennek találtam azokhoz képest egy-egy cserkészetet Dél-Zalában? 
Hasonló lefolyásúak-e? Nem annak, hanem másnak. És hasonlóan szépnek-e? Szépnek
-  igen. És újat találtam-e bennük? Nem egészen. Azért nem, mivel Dél-Zala a szülő
földem, mezei, erdei, madarai, vadjai is mind ismeretesek előttem. És milyen volt az 
ember lelkét betöltő hangulat? Igen, a feléledő hangulat, amit a messze fekvő két táj 
szemlélése fakaszt az emberben? A hangulat nagyjában ugyanaz maradt bennem. A tör
ténelmi ihlet a Retyezáton a törökverő Hunyadiakhoz vezetett el. Dél-Zalában a tö
rökverő Zrínyiekhez, magához Zrínyi Miklóshoz, Kanizsavár urához, a hadvezérhez, 
a költőhöz, a muraközi Kursanec erdő vadkanjának áldozatához. A tájak felett hősi 
korszakok ihlete terjeng ott is, itt is. És magát az egyik tájat szemben a másik tájjal 
vonásaikban vajon milyennek találtam? Már feleltem a kérdésre -  másoknak találtam.

Mások a hegyek, mások az erdők. A hegyek Hunyadban éppen tízszer magasabbak, mint 
Zalában. Ami ott 2500 m magas hegy, az itt csak 250 méteres domb, amelyik hegy 
a Retyezáton 1600 m magas, az a domb Zalában pontosan tizede, 160 méter. És az erdők? 
A Retyezáton az erdők ősiségükben alig változtak. Szövevényükben kuszáltak és ren- 
dezedenek. Terjedelmükre, színükre, hangtalanságukra a vadon komor képével állnak elénk.

Zalában mások. Az erdőt szabályos sorokba rendezett fákkal látjuk. Tarka lomboza
tó cserjések díszítik, és a madarak énekével összefolynak a vasutak füttyei, és a mezei, 
szorgos népek hangosan behalló szavai. Szőlőlugasban lakik az őzbak, és bejár a kéklő 
mák meg a pirosló paradicsom csokrocskái közé... Persze, hogy másnak találtam vala
mennyi zalai cserkészutam mentét, másnak, mint a vad hegyekben, a sziklák 
párkányain. És az ellentétek ellenére is szépnek láttam itt is, ott is azt az erdőt, ahol a vadat 
kerestem. Igen, így volt és így is van. A vadász kész volna magához ölelni akár a nagy
világ legbarátságtalanabb tájékát is, csak a keresett vad éljen rajta!

Reggeli 7 órára befejeztem a körutamat, és megindultam a szőlő felé. Barátommal 
oda tűztük ki a találkozót. A szőlőshöz érkezve nem mentem fel egyenesen a prés
házhoz, ahol várt a barátom, hanem benéztem a szőlők alján a kertekbe is, a vetemé- 
nyek közé. Ugyanis nekem is volt ott kertrészem. Kíváncsi voltam: tejes-e már a kuko
rica, érett-e az uborka, lesz-e és mennyi bab -  hadd jelentsek majd valami okosat 
otthon a feleségemnek.

Miközben körös-körül nézegettem, meg is feledkeztem a szőlőhegyi őzbakról. 
Az régen be kellett hogy húzódjék az erdők sűrűjébe.

És amint a kukoricáshoz közeledtem, egyszerre csak ráfigyeltem egy vörös alakra, az 
őzbakra. Ott állt a kukoricás túlsó szélén, mögötte az ember nagyságú fenyves erdő. 
Annak a mentén csendesen elindult, és, róka módjára, mélyen lehúzódva ballagott, 
rövideket lépve, felém, a sűrűség felé sem tekintve. Keresztben haladva takargatta magát, 
amúgy megszokásból, mint annyiszor máskor a vincellérnek, vagy a kerti lányoknak.

Amilyen közömbösen viselkedett a bak, annyira nyugodt maradtam én is. Nem is 
jöttem különösen izgalomba. Leemeltem a fegyveremet, és“=^nyílást keresve a magas 
kukorica szárai között -  mindössze 14-15 lépésről, reálőttem. A bak néhány kifeszült 
ugrást tett a fenyvestől elválasztó barázdán, aztán a fenyves szélén összerogyott. Mire 
hozzáléptem, szép nagy szemei már elvesztették a fényüket.

Agancsszárai rövidek, mindössze 20-20 cm magasak, viszont mindvégig tömören 
vastagok, csak a végükön laposodnak el, és az ágak hegyei tompultak. Maga a trófea 
széles terpesztésű hatos, hátul, a szárak közepéig ritka, de erős gyöngyökkel. A szárak,
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a korral járó hanyatlás folyamán, le-lemaradó magasság mellett, inkább a telided tö
mörségben megmutatkozó, végső erőkifejtést mutatják be. Érdekes, hogy ennyire jel
legzetes agancsot a retyezátiak között nem találtunk. Ott általában ritkaság volt a hanyat
ló, visszarakott őzagancs is.

Magának a terítékre fektetett baknak jellegzetes képe volt: szürke arc, telt, 
gömbölyded test, tipikus nyári, erős őzbak! Egyike lehetett a zsigárdi ősbakoknak, 
minden tekintetben golyóra érett.

A trófea súlyára pontosan nem emlékszem, holott feljegyeztem. A feljegyzés azonban 
elveszett. Amennyiben nem tévedek, nem többet, de kiskoponyával elérte a 350 grammot. 
Ismeretes körülmény, hogy ez nem különös súly. Ha az agancspár színezése csak valamivel 
sötétebb, a trófea szebbet mutatott volna. És ami a típusát illeti, az nem ütött sem az egyik, 
sem a másik formára, amilyeneket a pagonyból ismertünk. A rózsák korallszerű, varratos 
rajzolata éppen nem vágott bele a zsigárdi jellegekbe. Meg sem kíséreltem magyarázatot 
találni arra, hogy a „vincellérbak” agancsa milyen okból vált ki a többi közül.

Az első világháború előtti évtizedben Kropf német gyáros (mint vértestiszt elesett 
a háborúban) bérelte ki a zsigárdi őzbakok vadászatát. Hallomásom szerint volt nyári 
idény, amikor 10-15 bakot hozott terítékre. Az ő agancsait látva, az említett kérdésre 
talán előbb találnék magyarázatot.

LESVADÁSZAT 

Magaslesen -  a Kárpátokban

Vajon mit is értsünk az alatt, amit a fenti címbe vettem fel: magaslesen -  a Kár
pátokban? Előre megmondom, hogy nem a szokásos módon felépített kilátóról lesz 
szó, aminőket Göcsej erdeiben látunk -  az állvány kakasülőjén az oda felgallyazott 
német vadászokkal. Erdély-szerte nem láttam, nem is lehetett szokásban a hegyekben 
magasülést építeni, hacsak nem élő fára szegezett ülőkét szerelni fel medvére, farkas
ra, de ezt sem állandó jelleggel szerkeszteni meg. Elegendő volt a kihelyezett döghús 
közelében terebélyes, lombos, álló fára tenni fel valamiféle egyszerű tákolmányt, amire 
aztán pár napra, vagy -  mint Nadler írta -  pár hétre, lesre ült fel a vadász.

Mi, retyezátiak, magát a lesvadászatot, mint valamely kitűzött célhoz másfélekép
pen el nem vezető módszert, csak a legritkább esetben gyakoroltuk. Sorba véve a nagy
vadfajokat, a magasított lesülés nem jöhetett számításba a medvére, mert az tilalmazott 
vad volt, nem volt rá szükség a zergénél, arra legfeljebb az orvvadász ül ki lesre, de nem 
volt beállítva a les a bizonytalan tartózkodású vaddisznóra sem, hiúz meg nem volt a hegy
ségben, maradt volna tehát egyedül az őzbakra. De őzbakra is a lesüléses módszert csak 
egyszer vettem igénybe. Éppen erről lesz most szó.

Székhelyemen, Malomvízen váltakozva tartottam házi, úgynevezett „irodai” 
napokat. A hosszabb kiszállások után úgy osztottam be azokat, ahogyan azt -  az idősze
rűség és a feladatok természete alapján -  a legjobbnak véltem. A szükségszerűség 
megkívánt havonként legalább egy-egy bevásárlási napot a városban, ami gyakran 
hivatalos tárgyalásokkal is járt. A felmerülő építkezéseknél szemlékre került sor. Külön 
feladatot képezett az újonnan létesített, 50 holdas gyümölcsfás kertészetnek a megtekin
tése, melyet házilag készített, közel 5000 m hosszúságú sodronyfonattal kerítettünk be. 
Felügyeletet igényelt az erdészethez tartozó 150 holdas tanyai mezőgazdaság, és
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kiszállásokat igényeltek a megye területén távolabbra fekvő kisebb erdők is. Voltak 
kisebb-nagyobb időtartalmú irodázások, de a több napos íróasztal melletti üldögélés 
már rekordot jelentett. Ezeket munkaképesen kibírni csak úgy lehetett, ha tudtam időt 
szakítani bizonyos, nekem való szórakozásra is. Vajon miféle szórakozásra volna 
lehetőségem olyan lakóhelyen, amilyen a határszélre eldugott, kulturálatlan Malomvíz 
volt? Nem volt lehetőség társadalmi érintkezésre, mondjuk, kártyázásra, nem sakkoz
tam, nem volt kedvem a horgászathoz, nem értettem a pepecselő fúrás-faragáshoz, a 
fényképezés csecsemőkorát élte, nem kényszerültem holmi keresztrejtvények megfej
tésére sem. Csak az maradt, ami engem a legjobban érdekelt: ki a természetbe! 
Folytatni, kiegészíteni a megfigyeléseket a pazar gazdagságú látnivalók körül. Ez aztán 
kiterjedt mindarra, ami az erdész lelkiségéhez tartozik; a növényélet, az állatvilág, 
külön az ornitológia, és ami ezúttal témámat jelenti, a vadászat.

A község felett -  szemben Kolcvárral -  emelkedett a hegység Magura nevű, külső 
tömbje. Községi erdőterület, amelynek a vadászati joga hozzánk tartozott. Ez volt az 
én egyik legközelebbi „kifutó” területem.

Az aljában legeltetés folyt, főképpen lovakkal, az előhegység közepe táján, a hirte
len meredeken sűrű, fiatalos lomberdő terült el, a tetején pedig vége-hosszat kaszálók. 
A Magura Zimbrului nevét onnan kaphatta, hogy valamikor, évszázadokkal előbb a Magurát 
talán még bölény is lakta. Tényleges magassága 700 méter volt. Fennsíkja ügyes kis 
hátilóval akár egy órán belül elérhető volt. Oda egyszer-egyszer felnéztem, a felhaladás 
legtöbbször lóraszállással történt, a visszatérés gyalogosan. Nyári estén, a visszaérkezés 
késői óráiban, aztán az ember leülhetett felüdülten, de meg is érdemelten a melegen 
tartott vacsorájához.

Fent, a kaszálók övében ismeretessé vált egy őzbak. Lehetett ott őzből több is, 
sutákkal párszor találkoztam, de őzbak -  a megfigyelten felül -  a környező, sűrű erdők
ből nem váltott ki a tisztásokra. A kérdéses bak azonban különösképpen izgatni 
kezdett. Valósággal a fejembe vettem, hogy azt -  így van a vadászember egy-egy nehéz 
problémával! -  előbb vagy utóbb lövésre kell kapnom.

Erre a legkedvezőbb kilátás a kaszálásokat közvetlenül megelőző időszakban 
nyílott, június hó végén. Tudnivaló, hogy éppen ez az időszak az, amikor az üzekedés 
előtt álló, a kényelmében ellustult, nehézkes őzbak legkevesebbet mozog. Beéri a zsen
ge pázsitfűvel, amire fekhelye körül is rátalál, és azt is éjjel fogyasztja el.

Ivóvízre ilyenkor keveset jár, a nyíltabb helyekre sem látogat ki. Június napjaiban 
alig-alig, egészen elvétve láttunk őzbakot fent a hegyekben is.

így voltam a magurai bakkal is. Egy7 alkalommal ugyan szemrekaptam, de közel 
kilométernyi messzeségből. Estére hajlóan nagy büszkén kint állt valami kisebb, 
kaszálatlanul maradt folton. Felette sötétszürke sziklafalazat, a réti virágok fehérlő 
szőnyegén a lenyugvó nap aranysugaraitól megvilágított, vöröslő pon t... Becserkészése 
akkor csak annyiban sikerült, hogy valamennyire az agancsát is fölismerhettem. Nem 
volt magas, valamivel 20 cm felettire becsültem, de annál vastagabb, és sötét színű, 
szabályos 6-osra mutatott. Büszke tartása arra a vadra vallott, „aki” a tájat egymaga 
uralja, és -  emeletnyi magasságból -  környezete felett elégülten szemlélődik. Mire a cser
jék fedezete alatt közelebb értem hozzá, a bak észrevédenül és nyomtalanul eltűnt.

A bakkal évről évre, később sem találkoztam. Éppen csak arra jöttem rá, hogy 
tartózkodási helyét annak a meredek sziklabástyának az alját borító bükk-gyertyános 
cserjésben kell keresni, amely a fennsíkról a kaszálók felé 40-50 m-es függélyes falazat
tal ereszkedik alá. Bizony merész toronymagasságnak is beillett az az 50 méteres

398



párkány, onnan viszont be lehetett tekinteni magába a cserjésbe is. Csakis felülről 
számíthattam arra, hogy a legelőre induló őzbak valamennyire megfigyelhető lesz. Erre 
a célra legalkalmasabbnak a falazat élesen kihajló taraja kínálkozott. Azt, mint megfi
gyelési pontot, kiválónak találtam, lövés szempontjából azonban túlon-túl szokatlannak, 
sajátosan újszerűnek. Másképpen viszont a nevezetes bakkal nem boldogulhattam.

Az egyik irodázási nap délutánján találomra felhaladtam a Magurára, egyenesen 
a kikeresett magasleshez. A baj viszont az volt, hogy nem lehettem tisztában a kaszálá
sok megkezdésének idejével, azt pedig mindenképpen ajánlatos volt megelőzni. Az 
éjszakákra is kint tanyázó, lármás népség jelenléte a vadászatra sehogy sem lehetett 
kedvező. Az aznapi kirándulás megválasztása éppen nem volt szerencsés, de nem a 
kaszálások miatt. Kilátástalan volt azért -  erre csak később jöttem rá -, mert az őzbak 
június hónap középső napjain tényleg nem mutatkozik.

Ha már fent voltam a tetőn, próbából ott maradtam, és estétől kezdve ott töltöttem 
az egész -  aránylag rövid -  nyári éjszakát. Kellemesen langyos, mondhatnám, meleg volt 
a máskor gyakran esős, párás és hűvös éjszaka. Takaró nélkül hevertem kint a virágdíszes, 
illatos fűben, és hallgatóztam a nyári éjnek bogár- és madárhangjai után. Állítólag uhu is 
lakta a Magurát, hajnalban meg szirti sas körözésére vártam -  káprázatos kilátással 
a havasok kicsipkézett, kéklő csúcsai felé. A les mégsem sikerült. A magasülésről szem
mel tartott cserjésben semmi nem mozdult meg. Ami a hajnali órákban legszebb volt: 
1200 m magasságban, a csendes kaszálók felől fogoly csirregését hallottam. A hegység 
fennsíkjaira telepedett közönséges foglyok voltak, hegyilakóvá alkalmazkodott „mezei” 
foglyok.*

A következő évben megint csak úgy jött sorra, hogy az esedékes félévi számadások 
összeállítása otthonomban napokra lekötött. Június végén voltunk -  éppen abban a 
bizonyos júniusban -, a terminust azonban figyelmen kívül hagyva, 26-án késő délután 
kiszálltam a Magurára. Jónak láttam egyik emberemet kísérőül magam mellé venni -  
a „több szem többet lát” jelige alatt. A toronymagas leshelyen tehát kettesben ültünk. 
Nyugatról még fényt árasztva ereszkedett le a nap, amikor helyünket elfoglaltuk, és 
belekezdtünk a szemlélődésbe -  folytonosan lefelé, a magas bástya aljára.

A fennálló helyzet mozdulatlanságával -  ahogy mondani szokás: a szituáció -  nagy
on is újszerűnek, egészen különösnek, a lövés szempontjából valósággal nehéznek lát
szott. Szinte példa nélküli: 90 fok alatt, függőlegesen adni le pontos lövést. Márpedig 
ahogyan az alattunk elterülő cserjést agyon- és agyonvizsgálgattuk, legelőbb füg
gőleges lövésre számíthattam. Közvetlenül a bástyafalazat lábánál kisebb tisztás foltok 
voltak, s az őz megjelenését azok valamelyikére várhattuk. A zergevadász előtt nem 
egészen ismeretlen a függőleges vonalú lövés, de ott is igen ritkán fordul elő. Az efféle 
célba lövéseket sem igen szokás gyakorolni. Éppen ezért minduntalan belefogtam a cé
lozgatásokba, egy-egy kalap nagyságú kőre, vakondtúrásra, kopott foltra helyezve 
a fegyver célgombját. Ami azt illeti, bár nagyon is kívántam magam előtt -  leshelyünk 
alatt! -  végre a bakot látni, merő szorongás fogott el: vajon fog-e sikerülni a lövés?

Lassanként beérkezett az alkony, majd átment az esti homályba, és közeledett a szür
kéből barnába átváltozó sötétség. Lehetett 8 óra, ha nem több. Szemünket le nem vet
tük volna a mélyen alattunk, hovatovább sötétbe boruló cserjés világosabb foltjairól.

Egyszer csak felfedeztük a zöld lombszőnyegből kivöröslő foltot. Messzelátóink 
igazolták: a bak volt. Távcsövünkkel kivettük agancsának vonalait is. Minden bizonnyal

* Lásd a 199. számú bibliográfiai teteit.
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ő volt, igen, a keresett bak. A helyéről nem mozdult el, nem is legelt. Éppen hogy 
csülkeire állt. A kaszálók tőle messzebbre voltak, s úgy látszott, oda nem készül kivál
tani, holott a táj embertől, kutyától mindvégig csendes maradt. A kaszálást még nem 
kezdték el.

A bak egyenesen alattunk állt, a lővonal valamennyire még a függőlegestől is aláhaj- 
lóbban vezetett hozzá. A lövéssel, az elsötétedés miatt, nem késhettem. Sietnem kellett. 
Céltávcső híján, a kis Schnoenauer fénylő célgombján fordult meg az egész dolog. 
A beállítás azonban sehogy sem ment, mert a célgombot nem sikerült ráhelyeznem a 
vonal végén vöröslő pontra. Ahogyan a földön hasalva előbbre tologattam magam, közel 
kerültem ahhoz, hogy a bércről leforduljak. Erre emberem a lábaimat erősen átfogta, így 
aztán a szédítő mélység felé akár derékon alulig is előrehajolhattam. Magát a fegyvert 
sem találtam soha súlyosabb tehernek, mint akkor, a levegőben való lógás közben. Ami a 
célzást illeti, nem a teljében szélesedő test közepe táját vettem célba, hanem alája, azaz 
melléje helyeztem a fegyver célgombját, számolva a lövedék megteendő pályájára. 
A lövésre a vörös folt dobás módjára mozdult el a helyéről, aztán úgy maradt, mintha 
elhibáztam volna. Átforgatva gyorsan egy újabb töltényre, ismédésre készültem. De arra 
már nem volt szükség, mert emberem kiáltása ez volt: találva, fekszik!

A lövéssel kivételes szerencsém volt. Ha nem is testközépen érte, az űrgolyó a leg
nemesebb részeken éppen eleget roncsolt.

10 óra is elmúlt, amire hazaértünk. Emberem vállán a 22 cm hosszúságú, tömör, sötét 
agancsú bakkal. A fiúk már aludtak, a feleségem -  szokása szerint, türelmesen, bár álmosan
-  várt reám, a konyhából pedig Zsófi néni betálalta a vacsorát. -  Csakhogy megvan! -  
mondotta a szundikálás után felélénkült feleségem, s ő is megértően örvendezett velem.

így folyt le a Magura-Bölény-hegyi vadászat arról a cudarul toronymagas lesről.

Előttem az őzbak -  és még valami 

Retyezáton

Alkalmi vadőri szolgálatra vállalkozó emberem egyik nyári napon azt jelentette, hogy 
a közeli előhegység kaszálójára szép őzbak jár ki. Felkértem, lesse ki a bak „járását”.

Emberem újabb jelentése már fontosabb adatokat tartalmazott. A bak a Balanón túl, 
a magas, szálas bükkösben lakott. Hajnalonként az ismert, jellegzetesen fehér sziklafal 
aljában vált át a közeli málnacserjésbe. A vadőrnek zsebórája nem volt, ezért annyit 
mondott: -  A bak akkor halad át az „útján”, amikor a nap első sugarai elérik a kiugró, 
fehér sziklafalat. Megfigyelte azt is, hogy a bak a napsütésben sütkérezve meg-megáll. 
Csak úgy piroslik egész nagyságában a szép nyári bak! A varázslatos hajnali képet így 
aztán nekem is látnom kellett.

Egy közeli hajnalon egyedül mentem ki a megjelölt helyre. Siettem felérkezni a hegy
re. Az erdőt és a sziklafalat még homályban találtam. 150 lépésnyire megközelítettem, 
de közelebbre nem merészkedtem.

Egy vastag bükkfa tövéhez húzódva vártam a napkeltét. Az éj homálya lassan fosz
ladozott. A derengés lassan aranysárgássá színeződött. A nap vibráló sugarai rávetődtek 
a fehér falazatra. Vadőröm jelentésével minden megegyezett. Már csak a bak hiányzott. 
De nem kellett sokáig vámom. A horizonton jobbról a bak megjelent. A zöldellő 
lomberdő széles keretéből teljes nagyságában vörösödött elő. Ellépdelt a falazat 
közepéig és megállt. A távcsőben hosszú szárú, érett agancsa élesen rajzolódott ki. 
A puskát célzásra emeltem, amikor rövid, szaggatott ugrások zöreje ütötte meg a fülemet.
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A nesz hátulról érkezett, és gyorsan közeledett. Mielőtt azonban hátratekintettem, 
jobbról elém került és kiugrott egy sötétbarna nyuszt.

Nyusztot még nem lőttem. Nem is találkoztam vele. Alig 10 lépésnyire előttem 
szöszmötölt. A ritka vad láttára hirtelen elhatározásra jutottam. A nyusztot nem enge
dem el. Az első lövéssel a nyusztot ejtem el -  egy csattanás az őzet nem riasztja el -, és 
egy gyors második lövéssel az őzbakot terítem le. Izgató dublé előtt álltam! Méghozzá 
ritka, vegyes dublé előtt!

A helyéről elinduló nyuszt 2-3 méterrel odébb megállt. Látszólag nem vett észre. 
Gyanútlanul a sziklafal felé indult. Jól célba vettem, s lövésemre a nyakon eltalált 
nyuszt helyben maradt.

Gyorsan az őzbak felé fordultam. Merev feszességgel, mozdulatlanul állt a sziklafal 
alján. A majdnem kapásból leadott lövéssel kár volt sietnem. A bakot elhibáztam. Mire az 
újabb golyót fegyverembe ismételtem, az őz nagy szökellésekkel beváltott a málnásba.

A dublé -  sajnos -  nem sikerült.
Az elhibázott bakot többé nem kerestem. Talán el is felejtettem volna a történetet, 

ha a nyusztgereznából készíttetett boa nem emlékeztetne rá.

Dél-Zalában

A Retyezáton félsikerrel végződött vegyes dubléhoz hasonló élményem volt Dél- 
Zalában is. A történet főszerepét ugyancsak őzbak játszotta és még „valami”

A bajcsai pagonyban ismertem egy határszéli bakot. A kis létszámú őzállományt az 
erdő szegélyén leselkedő, szomszédos puskások veszélyeztették. Tehát jobbnak láttam 
a bak mielőbbi kilövését.

Az egyik nyár esti cserkészeten felismertem a nagy kiterjedésű, tölgymakkal 
bevetett és már learatott zabtarlón a közepes agancsú, 6-os bakot. Számolva a köze
lében vezető forgalmas ösvénnyel, fokozottabb éberséggel figyelt. Belopni csak a tábla 
közepén húzódó vízelvezető árok mentén felverődött, magasabb gaz takarásában sike
rülhetett. Az alkony leszálló félhomályában négykézlábon mászva jutottam el a tarló 
közepéig. Behúzódtam az árokba. A bak közeledni kezdett. A távolságot nagynak talál
tam, de tovább nem csúszhattam. A vad legelve, csipegetve közeledett. Közben mind 
erősebben sötétedett. Tehát lőnöm kellett. Fegyverem célgombját lehúzódott 
helyzetben, bal könyökömre támasztva tartottam a bak váll-lapján.

És uramfia! A célgömb egyszerre csak elvesztette a célt, és egy közeli, vörös testre 
helyeződött át. Róka lépett a célvonalba. Alig 5-6 méterre, „az orrom előtt” kúszott -  macs
ka módjára, megnyúltan -  a tarlón. Nem vett észre, annyira elfoglalta a zsákmányszerzés láza.

A retyezáti emlék villant át bennem. Előttem áll az őzbak, és közöttünk még vala
mi. Ott a nyuszt, itt a róka. Újra itt az alkalom egy vegyes dublé lövésre!

Gyors elhatározással, megérintve a gyorsítót, rálőttem a rókára. A lövés felette porzott. 
A nagy ugrással elpattanó rókáról a célgömb újból visszatalált az őzbakra. A bak is elugrott, 
de az erdő szegélyén megtorpant. Szerencsére keresztben állt. Lövésem ezúttal talált.

A bak jó jelzéssel kivágott és a sűrűség felé iramodott. Néhány ugrás után még a tar
lón esett össze.

Ezúttal is csupán félig sikerült a vegyes dublé. Igaza van a közmondásnak: „sokat 
akar a szarka, de nem bírja a farka”
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ŐZHÍVÁSOK

Őzhívással is meg-megpróbálkoztam, de azt rendszeresen nem gyakoroltam. A Retye
záton egyszer-egyszer megtörtént: a hívás hangjára -  valahol messze -  felemelkedett 
a bak. Ez a jelenség azonban még nem bizonyult elegendőnek; utána a cserkészet 
vezetett rá a bizonytalan, zavart viselkedésű vadra.

Egy alkalommal aztán éppen az őzhíváson furcsa eset történt.
A hegyekbe felmenet a kísérő jáger ajánlatára benéztünk az egyik oldalvölgybe. - 

Próbálkozzunk meg a hívással -  ajánlotta a jáger.
A szűk torokkal végződő völgy -  járt ösvény nélkül -  a községi erdők egyik 

csendes részletének mutatkozott. (Azóta sem jártam benne, csak akkor az egyszer.) 
Elfoglaltuk a helyünket, és hívásba fogva, szemmel tartottuk az átellenes oldalt. Ott 
málnás, gazos cserjés terült el, úgy szemre nagyon is őznek való, körülötte bükkös 
szálasok, a völgy aljában kisebb csermely.

A hívások egyikére a cserjésben hamarosan kis mozgás támadt. Jól odafigyeltünk, 
a mozgás azonban csak egy helyben és hosszan tartott. Távcsöveinkben egy, a he
lyéről felemelkedő cigánygyereket fedeztünk fel, aki lopakodva megindult a hívási 
hang irányába és hozzánk közel érkezett le. Csöbörnyi szedett málna volt nála. A 
jáger a helyéről hirtelen felemelkedett és a fiúra ráijesztett, de nem kiáltással, hanem, 
ami annál is ijesztőbb volt, magasan a feje felett tartott fegyverével hadonászva. 
Hangokat adva ugyanis a többi cigányt elriasztotta volna. Intett a fiúnak, hogy jöjjön 
fel hozzánk. A fiú, félhalálra rémülten, tényleg mellettünk termett. A jáger csende
sen leültette, majd románul rászólt, hogy hívja ki a cserjésből a többi társát is. 
Azoktól ugyanis továbbra is mizgett-mozgott a málnás. A jáger parancsa úgy szólt: 
cigányosan vajákolva, „hívólag” szóljon oda népéhez: ha már készen vannak a szedés
sel, de egyébként is, mielőbb jöjjenek le hozzá.

A következők elmondásával rövid leszek. Nem kevesebb, vagy 13-14 cigány asszony, 
-gyerek, -férfi vegyesen ereszkedett le sorjában a völgybe, ki teli kosárral, ki 
tömött zsákkal, a legtöbben hátukon friss fafaragvánnyal. A jáger aztán -  nem 
megfeledkezve a kezével végzett sorozatos fenyegetésről -  az egész társaságot sor
jában, egy rakásra leültette a földre. A dolog fortélya abból állt, hogy amelyik 
cigány már leérkezett, annak kellett az újabb hívó kiáltást feladnia a többihez, 
férfinek az asszonyhoz, asz-szonynak a lányához -  nevükön szólítva és hívogatva 
egymást.

A végén a cserjés kiürült, de csak látszólag. A népes családból maradtak még hátra. 
Magasabban, az erdőben fehér ingű férfiakat fedeztünk fel, tilosban járó, fejszés férfi
akat, akik a kikeresett, erős hárs- és juharfákat készültek munkába venni.

A lefüleltek szepegve várták az ítélkezést.
-  Tolvaj, átkozott banda -  mordult rájuk a jáger hol németül, hol kicsavartan 

románul -, fussatok!
Futottak is azok, ahogy a lábuk bírta, de mi is azonnal odahagytuk a völgyet, 

nem kérve többé ehhez hasonló „őzhívásból” Végül megjegyzem, hogy a komé
diát, amely a jágernek akkora mulatságot szerzett, én eléggé untam, talán el is ítél
tem.

Az őzhívással próbálkoztam a Dunántúlon is. Kivételes esetnek számított az a zsigár
di, páratlan 8-as, öreg őzbak, amelyet 1928. augusztus 11-én (eléggé későn) reggeli 
őzhíváson hoztam terítékre.
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BARKÁCSOLÁS

Barthosnak erre vonatkozó vadászemléke nem maradt fenn (talán nem is írt), de a vadászati 

módok bemutatása úgy teljes, ha egy barkácsolva elejtett őzet is megemlítünk. Ezt a napot 

a lőjegyzékéből (vadásznaplójából) választottuk ki úgy, hogy a vadaskerti vadászataiba is 

bepillantást nyerhessünk.

1922. december 19., kedd, 9-3 óra.
Iharosberény, báró Inkey-vadaskert (Nagyvári-vadaskert)
• Ozsuta 1
• Szarvasbíka 1, nyársas.
Mannlicher-Schoenauer 6,5 mm-es, expansiv golyó.
Magyarázat: Kikocsizom, barkácsolás Szentpálban, riglizés, kitör 8 bika sorjában, 

elébük kocsizunk, válogatás kint és a rudasokban 2 óráig, ebéd, óvatos vagyok, 
gukkerolás, örökös mozgás, rigli mufflonkertnél, 2 őz kitrappol, 20 l.[épés]ről nyak- 
tőlövés gukkerrel, tűzben [marad], 2 üres rigli, III. rigliben, vágásban (gyönyörű 
helyen) jön egy erős XlV-es tele nyársas, füles vágásban 120 l.[épés]ről gerinclövés, 
azonnal rogyik, fangschussbruch, kocsin ki, Szentpéteren tea, haza.

Hála Szt. Hubertnek!

ORDASOKRÓL -  ÉS EGY VÉGZETES SÖRÉTSZEMRŐL

A retyezáti uradalom rengeteg erdővel rendelkezett. Az erdők kedvezőtlen fekvése 
miatt azonban még a tűzifaszükséglet biztosítása is nagy gondot okozott. A faanyag 
kitermelése még csak sikerült is. Lényegesen nagyobb feladatot jelentett azonban a 
kitermelt faanyag közelítése és úsztatása. A nagy esésű vadpatakokon és a Sebesvíz fo
lyó 40 km hosszú vízi útján az úsztatás minden egyes alkalommal a legmesszebbre ki
terjedő kockázattal járt. Ezen nehézségek miatt tűzifát nem évről évre, hanem csak
4-5 évenként termeltünk. A fa leúsztatását pedig összehangoltuk a fenyőgömbfa úsz- 
tatásának idejével.

Az első általam beállított tűzifatermelést a Gurazlati-i vágásban szerveztem meg. 
A munka újszerűsége és veszélyessége miatt sokat tartózkodtam kint a terepen. Febru
ár vége felé járt az idő. Vastag, friss hó hullott. Alig állt el a havazás, kisétáltam a Zlata- 
patak Pareul-Turkului nevű oldalvölgyébe.

Az őzállomány nagy része ebben a völgyben telelt. Ott találkozott össze a bükkös 
erdők tenyészöve a lucfenyvesek örökzöldjével. A kisebb vágások, helyenként tisztások 
váltakoztak a magas szálasokkal. A kanyargó völgy meredek oldalai ünnepélyes csendet 
parancsoltak. Fújtatva törtettem a szűz hóban. Sehol egy nyom, minden élettelen és 
csendes. Am az egyik szálas foltban hosszú lecsúszáson akadt meg a szemem. Lent a 
pataknál sok tipródásra és vérfoltokra találtam. Kis kereséssel szépen fejlett, 6-os őz
bak fejére találtam. Egyedül az agancsos fejre, a testéből semmire. Körülötte farkasny
omok. Fájt a Szívem a szép, magas, természetesen még barkás agancspár láttán. Meg
átkoztam a vérszomjas ordast, amely a kedves, szelíd vadat leütötte. Az elkeseredés 
dühe öntött el. Követtem a farkasnyomot. Az első áldozattól nem is messzire újabb le
csúszási vonalra és gyanús foltokra lettem figyelmes. Lent a völgyben ismét őzfejre ta
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láltam. A lakomából ott is csak a fej maradt meg. Az előbbinél még erősebb, rendkívü
li, páratlan 8-as agancspár díszítette a koponyát.

Ezen első, gyászos tapasztalat után a bestiális farkasfajzat esküdt ellensége lettem. 
Dühöm a völgyben messzire felhajtott, szerencsére azonban több áldozatra nem talál
tam. A jelentkező bestiákon pedig mily örömmel álltam volna bosszút!

Lehangoltan ballagtam vissza a tanyára, hátizsákomban a két éretlen agancsú őzfej
jel. Amikor a szomorú bűnjeleket az asztalomra kiraktam, a kezem ökölbe szorult. 
Azonnal intézkedtem, hogy a személyzet a farkasjárta pagonyba már másnap bemérge
zett csalétket helyezzen ki. A sors némi kárpódást adott. Néhány nap elmúltával a le
mérgezett helyen erős kan farkast találtam.

így történt az első találkozásom a farkasokkal.
Evekkel később, mikorra a rablókról több tapasztalatot gyűjtöttem, már azt is meg

lepőnek találtam, hogy az ordasok a leütött két őzbaknak egyáltalán a fejét visszahagy
ták. A barkás agancs a lábszárak csontjainál aligha bizonyult volna keményebbnek. 
A ragadozók legtöbbször teljes pusztítást végeznek. Találtunk olyan csatateret is, ahol 
két őzet faltak fel. Sutát és gidáját. Az áldozatokból semmit sem hagytak vissza, a zsák
mány személyazonosságát csupán néhány szőrcsomó bizonyította.

Szerte az erdőkben hasonló módon pusztították el őzeinket. Hol megtaláltuk a vé
rengzések nyomait, hol rejtve maradtak. A farkasok feneketlen gyomrában számos 
őzünk tűnt el. Még a koponyát sem hagyták vissza. Hasonló galádsággal jártak el a vad
disznóinkkal is. Ismertünk kondát, melynek 6-8 süldőjét a nyomukban ólálkodó orda
sok szinte a szemünk láttára falták fel. Húsmaradványt, csontszilánkot a süldők eseté
ben sem találtunk. Legfeljebb emésztetlen sörtepamacsok maradtak vissza.

Farkasoktól felkoncolt zergét egyszer sem találtunk. A zerge kimaradt a mélyebb vi
dékeken kóborgó farkasok útjából. Persze a zergével is könnyen elbánnának, mint aho
gyan legyűrik a szarvast is. A háziállatokban okozott farkaskárosítások közismertek. 
A retyezáti pásztornép a jószágát állandóan fenyegető dúvad, a „lupui” tiszteletére az 
év egy napját szabályszerű ünnepnek nyilvánította.

A farkast minden könyv úgy jellemzi, hogy az érzékszervei rendkívül élesek. Hallása, 
látása és szaglása kitűnő. A farkas valóban hihetetlenül éber. Vadászatát a kóborló termé
szete is rendkívül megnehezíti. A magashegységek óriási területén a farkas tartózkodási 
helye fel sem fedezhető. Azt napról napra változtatja, a végtelen térségen kóborol.

A közeli tanyákról engem is sokszor értesítettek farkasok támadásáról. Rátámadtak 
a juhkarámokra és -  legízletesebb falatjuk gyanánt -  elkapták a nyájőrző kutyákat is. 
Vadászatukat barkácsolva kíséreltem meg. Keresésükre éjjelente szánnal, csengők nél
kül, lassan poroszkáló lovakkal indultam. Nyakamban a töltényes tarisznyával, ölem
ben ismétlő sörétes fegyverrel, mellettem a golyós fegyverrel és a teával telt hőpalack
kal órák hosszán szánkóztunk a farkasjárta tájon. Farkassal azonban egy alkalommal 
sem sikerült találkoznom. Hangját sem hallottam.

Az első élő farkast egy kora tavaszi délutánon láttam. Esti szalonkalesre menet 
a megszokott állásomnál ólálkodott, és már 200 lépés távolságból elillant. Homályba 
vesző alakját csak futólag pillantottam meg.

A második találkozóm feledhetetlenül látványos képet nyújtott. Január végén a Balanó 
sziklavára egyik bércén lőálláson voltam. A vadőrök vaddisznóra hajtottak. Délidő táján 
a szemközti, éles gerincen hirtelen 5 marakodó farkas perdült át. Összegabalyodott tö
meg alakjában a meredek hegyoldalon szinte lehömpölyödtek, és az erdő alsó szintjét el
érve eltűntek. A különleges jelenetet csak a koslatás időszakával magyarázhattam. Farkas
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szuka gyűjthette maga köré a fölös számban egybeverődött kanokat. Dühödten üvöltve 
és egymást marva gurultak le, és olyan gyorsasággal, hogy én fegyveremet nem használ
hattam. Azonnal utánuk szaladtam. Hátha megállapodnak a szétnyíló völgyélek valame
lyikén. Sajnos megelőztek, túlhaladtak a láthatáron, és üvöltésük is elhalt.

Harmadik találkozásom már élménnyé nőtt. Sőt én is szerephez jutottam!
1913. január 23-án Malomvízről kocsin indultam a járási szolgabírói hivatalba. Vala

miféle tárgyalásra kaptam idézést. Városiasán öltözködve és iratokkal felszerelve, a reg
geli órákban hagytam el a falut. A Cimpu maré lejtőjén, a nyílt mezőn haladtunk 
Uncsukfalva felé. Hivatalos utam ellenére a kocsiról a fegyver sem hiányzott. Az ülé
sen a 12-es sörétes puskám és a tölténytáska hevertek mellettem.

Az egyhangúság a figyelmemet is elbénította. Gondolataim a mindennapok gondjaival 
bajlódtak. Merengésemből román kocsisom ijedt hangja riasztott fel: -  Domnule, lupi!

A nyílt mezőn a hegyek felé rohanó két szürke, kutya nagyságú állatot vettünk ész
re. Előttünk mintegy 400 lépésnyire ügettek és az utunkat keresztezni akarták. Az első 
pillanatban kutyáknak látszottak. Még csak nem is gondoltam farkasokra.

-  Lupi, lupi! -  erősítgette a kocsis. Igaza volt. Jellegzetes alakjukat most már én is 
felismertem.

-  Hajtani, belevágni, repülni, amilyen gyorsan csak lehet! -  kiáltottam a kocsisnak. 
Fegyveremet a válogatás nélkül előkapkodott töltényekkel töltöttem meg. A jobb cső
be 6-os, a bal csőbe 4-es sörét került. Idegességemben nem találtam erősebbeket.

A kocsis hajtott, ahogy csak bírt. A lovak a könnyű kocsit teljes vágtában vitték. 
A hintó farolt, ingott, hajszál híján az útszéli árokba fordult. Erősen megkapaszkod
tam, nehogy kirepüljek az ülésről.

Közeledtünk a farkasokhoz. Izgalmas verseny kezdődött. Az egymást loholva köve
tő két vaddal párhuzamosan rohantunk. Szándékunkat észrevették, mert a vágtába be
lenyúltak. Nyitott, ziháló szájjal, vadul villogó szemekkel, rézsútosan igyekeztek -  a ko
csit megelőzve -  átugrani az úton.

A távolság egyre fogyott, 100 lépésről 80-ra, 70-re, 60-ra rövidült. Az első farkas -  
bizonyára a szuka -  elérte az utat. Nagy ugrással repült át rajta. A lovak felett nem lő
hettem rá. A hátsó, a nagyobb testű, éppen ugrani készült. Cselekednem kellett. Ami
kor a farkas a lovak mellé ért, rádupláztam.

A lövések után egyenletes vágtával rohantak tovább. A legkisebb jelzést sem vettem 
észre. Kővé meredten, tehetedenül néztem a menekülőket. Hiányzott a golyós fegyver! 
A két ordast hosszú vonalon kísértem a szememmel. Elérték az erdőt és abban eltűntek.

Lepergett a kép, a ritka élménynek vége. A kocsiról leszállva rátértem a farkasok nyo
mára. A mezőt porcukor hintésű, vékony hó fedte. A jól látható nyomon minden remény 
nélkül haladtam. 200 lépés után kis vércseppre találtam. Megdobbant ugyan a szívem, de 
a jelnek túlzottan mégsem örültem. Bár a két lövés sörétraja üthetett némi sebet az or
das testén, legelőbb a lábain, de a vérzés származhatott a jeges folyón való átkelésből is.

A nyomozást mégis folytattam. Száz-száz lépésenként újból találtam egy-egy vér- 
cseppet. Felébredt bennem a remény! A nyomokon teljes hévvel siettem tovább. Beér
tem az erőbe. A hótakaró vastagodott. A nyomok jól kirajzolódtak. A szórványos vér- 
cseppek gyorsabban húztak előre. Néhány lépés még, és előttem feküdt dermedten, 
oldalára dűlve a farkas. Örömömben akkorát dobbant a szívem, hogy az erdő szinte 
visszhangzott.

A bozontos, erős kan farkason lősebet nem találtam. Úgy tűnt, mintha a nagy fu
tástól a szíve szakadt volna meg.
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A ritka zsákmány mellett hosszasan elidőztem. Megfeledkeztem a hátszegi tárgyalás
ról is. Ünnepet tartottam és gyönyörködtem. Ereztem, hogy hasonló ünnepben nem 
egyhamar lesz részem. A gerezna gondos lefejtésekor és a test feltörésekor győződhet
tem meg a 40 kilós ordas halálának okáról. A bordák között a szívkamrába egyeden 4-es 
sörétszem hatolt be. Annak a kis lövedéknek köszönhettem életem egyetlen farkas
trófeáját. Az elejtés körülményei egyéniségéhez illettek, a rendszertelenül, összevissza 
kóborló, ólakat és karámokat környékező, kertek alján szemtelenül ólálkodó, nádasok
ban is megbújó, pusztákat lakó farkashoz. Hozzáillő volt a hajsza lefolyása is. Fényes 
nappal, zakatoló kocsiról, iratcsomók, zsákok között elfoglalt ülésből, kint, a nyílt, téli 
mezőn, lármás falvak közelében, kocsiverseny keretében, szitkozódó kiáltások és lódo
bogás zajában ejtettem el a ravasz ordast. Az alattomos rablót talán meg sem illette, 
hogy kihűlő testének az erdő nyújtson ravatalt. Inkább nekem szolgált elégtételül. A ke
gyetlen bestiát az erdőn láthattam kiterítve, vérengző lakomáinak színhelyén.

RÓKÁKRÓL

Ha rágondolok, hogy a szülőknek szokásosan kijáró öröm volt az, amikor annak idején 
a két fiam, majd bodros fürtű, két kicsi unokám meséket várt tőlem, erről-arról, többek 
között a rókakomáról. Ha két-három hetenként felkereshettem őket hol a falujukban, hol 
kint az erdőn, már lesték-várták a mesék folytatását az erdők madarairól, vadjairól, és raj
zokat pillangóról, virágokról. Színes képeken követték a sompolygó vörösfrakkost, amint 
az erdészlak kertjében egy varjúra leselkedik. A varjú levelet tart a csőrében, de nem tud
ja átadni a címzett kislányoknak, mivel azok nem mutatkoznak sem a kerti fák alatt, sem 
az ablakoknál. Erre aztán, hogy a megérkezéséről jelzést adjon, elkárogja magát. Ámde a 
levél a csőréből kiesik és lepereg a földre. Itt meg már lesben ül a róka. A levelet felkap
ja és elsomfordál vele. Ezt azonban mi nem hagyjuk annyiban. Megfogjuk egymás kezét 
és elindulunk a róka után, hogy az izenetes levelet elvegyük tőle. És megyünk a valóság
ban is az erdőn a róka kotoréka, földvára felé. Hol a levelet találjuk meg valahol gondo
san elrejtve (ezt persze a nagypapa írta), hol virágokkal megrakodva és szitakötőket ker
getve térünk vissza a csendes tanyára. Ilyen esetben a lánykák tovább várják a rókát: vajon 
elhozza-e nekik a ravaszul ellopott levelet? Ha várat magára, elölről kezdődik a kedves 
móka, és a gyerekek továbbra is foglalkoznak erdeink érdekes lakójával, a rókával.

De nem csak a kisdedek ismerik őt. Ha nem is éppen közkedvelt, de a közérdekelt
ségnek örvendő rókáról mindenki tud több-kevesebb rosszat mondani, még akkor is, 
ha látásból nem is ismeri, legfeljebb az állatkertből, a vad rókákak megszégyenítő ár
nyékképben. Pedig szép vad a róka! Nem könnyű szemrekapni, lövésre kapni pedig 
még nehezebb, meglőni talán valamivel már könnyebb, csak ki kell rajta fogni.

Az első rókát nagykorúságom 24. évében ejtettem el. Valóban élmény volt: szembenéz
ni a hosszú erdei hajtásból jó előre kimenekülő rókával, amint az -  a mozduladanul álló 
puskást megtekintve -  a tőle telhető leggyorsabb oldalugrással készült menteni az irháját.

A selmeci hegyekben, ahol pedig jóformán csak rókára ment a vadászat, nem volt 
szerencsém hozzá. Az iharosberényi erdőkben sem jutottam lövéshez. Ott a fácánok 
érdekében lakhatási engedélyt egyetlen róka sem kapott. Jaj volt annak az erdőőrnek, 
akinek a kerületében az őszi vadászatok idejére róka maradt vissza!

Lőjegyzékem rókaadatai 40 évre terjednek ki.
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Kotorékból ugratással, vagy kotorék melletti lessel nem foglalkoztam, azt rábíztam 
a személyzetre. Szépnek mondják, de a rókának csalsíppal való hívását sem gyakorol
tam, mert az embernek nem juthat mindenre ideje. Általában a vad kihívásához külö
nös hajlamom sem volt, nem is igen értettem hozzá. (így voltam a szarvasbika, őzbak 
és a császármadár hívásával is.)

Felugrasztva a rókát, ahogyan a nyulat szokás, a vackából, mindössze kétszer jutot
tam sikerült lövéshez. Kocsiról és szánról éjjel két rókát lőttem, vidra helyett éjjel egyet.

A nyári hónapokban, a késő őszi vadászatokig, nem lőttem rókát. A nyáron elejtett 
róka vadászata korán sem lehet egyenértékű a hóban már meghempergett rókáéval, 
még akkor sem, ha arra a lövés golyóval sikerült.

Március végén, alkalmi hajtásokban, egymás után 2 szukarókát is lőttem az apróva
das zsigárdi pagonyban. Idegenből jöttek, és a homoktalajú erdő hagyományos kotoré
kaiban készültek lekölykezni. Az egyik rókában 8, a másikban 9 fiaembriót találtunk.

Valamennyi rókámat téli bundájában ejtettem el. Mind a 158 rókát fel is vettem. 
Többre aligha vihettem volna, mivel hibás lövést rókára igen ritkán tettem.

Rühes egy sem volt közöttük. Amerre én vadásztam, ott a rókák nem voltak rühtől 
fertőzöttek. Viszont 3 vagy 4 rókám elszakított dróthurkot hordozott a nyakán. A gennye
dző sebzés a szép gereznát csúffá tette. A finom vörösrézhuzal vallott az orvvadászok
ról. Szepetnek község volt híres az ő „drótosairól” -  tudvalevőleg onnan kerültek ki az 
országot járó állami távirdamunkások, akik aztán ellátták a vidék vadorzóit dróthurok
kal. A gyalázatos hurkolásnak sok nyúl esett áldozatul, nemegyszer őz is. Egy alkalom
mal a zsigárdi erdőn, a csemeteültetések bejárása során, magam is hurokba léptem, és 
teljes hosszban csúnyán odavágódtam a földre.

Ami az elejtett 158 róka számát illeti, igaz, hogy közel 40 év volt szükséges hozzá, 
a vadásziasan elért eredménnyel azonban meg voltam (természetesen) elégedve. Kevés 
kivétellel erdei hajtásokban lőttem őket, és eo ipso „szerencsével” Akárhányszor elő
fordult, hogy egy társas vadászat terítékének egyedül az én rókám volt a dísze.

Apróvadas hajtásokban sokat ér az az izgalom, amivel a rókát szokás várni. Ha az el 
is kerüli a reá számító puskást, maga a várakozás is élvezet. Nemegyszer hagytam fi
gyelmen kívül nyulat, fácánt, még erdei szalonkát is, természetesen nem az esetleg elő
kerülő róka kedvéért, hanem az én saját kedvemért. Sokat köszönhettem a szomszéd 
puskásoknak is; izgés -  mozgás közben, felesleges tekintgetéssel, köhécseléssel, intege
téssel, átszólással, felületes lövéssel nem lehet a rókát lövésre kapni. Aki rókát óhajt lő
ni, annak a fogadására is fel kell készülnie!

Egy ismerősöm -  öreg, szórakozott tanárember, régi puskás -  azon panaszkodott, 
hogy 40 év alatt egyetlen rókát sem sikerült elejtenie. Az egyik vadászaton a jól ismert 
„rókastandra” állítottam fel, meghagyva neki, hogy miként viselkedjék. Ma is boldogan 
meséli, hogyan lőtte meg a feléje sumpolygó, öreg rókát, életében az elsőt. Zsákmá
nyára büszkébb volt, mint az apja mellett, ifjúkorában elejtett, vadaskerti, kanalas dám
szarvasára.

Mondhatnám úgy is: mint erdész, a rókával közvetlen kapcsolatban álltam.
A többiek valóságos „bedisznózott” esetnek mondták, amikor egy 80 hajtós erdei 

vadászaton 20-egynehány puskás majális jellegű, zajos mulatságán az egyetlen róka, 
amely a vadkenderes-siskanádas sűrűségekből előkerült, pontosan az én, kifogástalan 
lőállásomat kereste fel. Ott is hagyta a bundáját. A számításába ezúttal hiba csúszott, 
ügyes taktikázása a szegény ördögön nem segített. Rosszul választotta meg a puskást, 
így jutottam éppen én -  mint erdész -  a kivételes szerencséhez.
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Külön élménynek számít az is, amikor a róka a nyílt mezőn szorul be a körbe. Az egyik 
ilyen élményem különösen emlékezetes maradt. Nem volt az sem jelentős, de érdekes 
epizód! Lássuk csak!

Miközben a lassan kibontakozó, látványos esemény jeleneteit éltem át, az volt az ér
zésem, mintha velem együtt ugyanazon probléma felett „gondolkoznék” az a gyűrűbe 
szorult, becsületes róka is. Vajon a bundájára pályázó sok puskás közül kit válasszon? Ki
nek a „kardjába dőljön”? Kinek törjön oda? Mert menekülésre már nem volt remény!

Egy ilyen körvadászat a sánci puszta feletti mezőterületen folyt le. A vadászaton 
a városi vadásztársaság vendégeként vettem részt. Voltunk 16-an, csupa Nimród a tiszt
viselői és a társadalmi középosztály rétegeiből. Délutánig élénk puskázás jelezte mint
egy 100 nyúl halálát, amikor az utolsó körre került a sor. A puszta mezőn, a kör köze
pe táján, egyetlen kis parcellán maradt vágatlanul a tengeriszár, az is már töredezett 
volt, a kiadós őszi esőktől megpuhulva, összeesve. A hajtok vonaláról egyszerre csak 
felhangzott: -  Róka, róka bujkál a kukoricásban!

A lármára mindenki felfigyelt és a sárgás parcellát nézte. A kérdéses róka jó ideig 
nem mutatkozott, de azután a fegyverek ropogására kimenekült a nyílt mezőre. Irányt 
vett egyenesen északra, a nagy erdő felé. Onnan jött ki éjszakára a lóherések tarlóira 
egerészni, és valahogyan jobbnak vélte, ha kint marad a háborítatlan téli mezőn.

A róka láttára az északi vonal puskásai mind megálltak és várták a komát. Ügyvéd, 
bíró, orvos, gyáros mind várt; amikor aztán keletre fordult el a róka, ott is feszülten les
tek rá -  gyógyszerész, bankár, katonatiszt. A róka ügyes volt. Félkörben végigszaladt a 
puskások frontján, de a szükséges távolságot mindvégig megtartotta.

Mi, beleértve a szomszédos hajtókat is, a nyugati oldalról alig-alig tudtuk kivenni, 
vajon az elhangzott duplázások a rókának szólnak-e, avagy egy-egy eszeveszetten szá
guldozó nyúlra történnek-e. Arról viszont meggyőződhettünk, hogy a róka még él, és 
bent van a körben. Időnként ugyan eltűnt a szántások barázdáin és a trágyakupacok 
mögött, újabb előbukkanását azonban a teli torokkal kiabáló hajtógyerekek állandóan 
jelezték. Időközben a kör mind jobban összeszűkült. így szokott ez lenni. Ilyenkor si
etve kilép mindenki, hogy mielőbb a róka közelébe jusson, egyik-másik puskás már 
a nyulakat is futni hagyja.

Gondolkozni kezdtem a szerencsétlen róka sorsán. Elérkezett végezetének utolsó 
perceihez. A kör időközben már erősen összezáródott. A feketésen sűrű embergyűrű
ből kiutat már nem találhatott. Kitörése esetén két-két szomszédos puskás akárhol is 
könnyen közrefoghatta volna.

-  A róka eltűnt! Meglapult! -  jelentették a szemfüles gyerekek. Láttam én is, lehe
tett tőlünk vagy 300 lépésnyire.

Ekkor a halálra ítélt komával már igazán együttéreztem. Valahogyan megsajnáltam. 
Kár volt neki nem visszatérni a szülőföldjére, az erdőbe! A kukoricaszár az oka 
mindennek, az tartotta vissza. Sárga bundájával feltűnés nélkül megbújhatott a fakult 
sásasban, alkalmasint jóllakottan a mezők kövér pocokjaival.

Volt rá időm elgondolni: a róka a helyzetével tisztában van, válogatnivalója már 
nincs, nem kétséges, hogy ott kell hagynia a bundáját a sáros mezőn, de állat létére ön
gyilkossá nem lehet, valakinek tehát az áldozatává lesz! De a sok közül ki legyen a gyil
kosa? Mintha ő is ezen törte volna a nyomorult -  már nem is ravasz -  eszét.

Megvan! A róka az erdő szülöttje, az erdőn nevelkedett. Őseinek, neki és családjá
nak is a legtöbb kapcsolata mindig az erdészekkel volt. Illőnek tartja, hogy erdész vé
gezzen vele, ne ügyvéd, ne gyáros, ne az erdőtől idegen másvalaki.
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Erre fogta magát, kipattant a barázdák mögül és nyílegyenesen nekirohant az erdőt- 
len pusztaságnak. Arrafelé álltam én, az egyedüli erdész. Es rohant felém! Fejét mélyen 
behúzta tömzsi, bozontos testéhez, mintha a szemeit is behunyta volna. A szabályos ka
punyílást tartó suhancok is meghatva, csendesen álltak a helyükön. Nem mozogtak és 
nem kiabáltak, hagyták, hogy csak jöjjön. A fekete Hubertus 8-as töltény helyben 
agyonvágta. Még a vitorlafarka is mozduladan maradt. Semmit nem szenvedett.

A társaság legtöbb tagja gratulált. A szívélyes szavak mint vendégnek szóltak. Vol
tak aztán, akik anélkül, hogy szóba hoztam volna gondolataimat a róka képzeletbeli el
határozásáról, maguktól jegyezték meg: hát ez így is dukált! Az erdő rókáját lője meg 
az erdész, hiszen azt ő nevelte magának!

Jól nevelt, becsületes rókakoma volt -  ezt elmondhatom róla.

Az első világháború után a kanizsai uradalom annyira vadszegény volt, hogy puskát 
fogni csak rókára és legfeljebb erdei szalonkára volt lehetséges. Döghús is bőven akadt 
a rókák számára, ráadásul nem volt, aki lője őket. így történhetett meg velem egy olyan 
eset, amilyen aztán soha többé nem ismétlődött meg. Nehezemre esik most erről beszá
molni, mert annyi benne a látszólagos dicsekedés.

A Principális-csatorna árterében elterülő Zsigárd-erdő talán egy napig sem volt, ma 
sincs róka nélkül. Ha sikerülne is egy napon a meglevő legutolsót is elpusztítani, valószínű, 
hogy már másnap a környező dombvidék erdeiből megérkeznék egy újabb róka. A hábo
rúból és a fogságból visszatérő személyzet több róka jelenlétét figyelte meg. A nyiladékok 
vakondtúrásaira elhelyezett, és mind frissebb jelek semmi kétséget sem hagytak a rókák ál
landó tartózkodásáról. A háborítatlan nyugalomban élő rókák tanyáinak elsősorban a szá
lasok közé beékelt sűrű részleteket tekinthettük. Az erdőn pár nélkülözhető fiú mindig 
akadt, a csemetekertekben, az őszi ültetésnél, a gyérítések körül, akiket valamelyik erdőle
gény vezetésével egy-két óra tartamára beállíthattam a sűrűségekbe. Én aztán találomra el
álltam a nyiladékok keresztező pontjain, és az esedeg kisurranó vadra figyeltem. Lövésre 
általában nem került sor, annál értékesebb tapasztalatokat volt alkalmam szerezni az állító
lag megmaradt „egy” őznek és „egy-egy” nyúlnak a tartózkodási helyéről és váltójáról.

így ismertem meg az előttem új területek vadállomány-viszonyait. Hol itt, hol ott kap
tam szemre egy-egy, a hosszú nyiladékokon csendesen átkullogó vörösfrakkost. Ha ugyan
azon a helyen két esetben is észleltem rókát, azt mint jó pontot jelöltem meg. A gondosan 
ápolt nyiladékrendszer áttekinthetősége lehetővé tette a felzavart róka további szökési vo
nalát is megfigyelni. így a visszahajtások szintén tanulságos adatokat szolgáltattak.

Az első gyenge havat kóstolóul 1922. december 18-án kaptuk. Jó kedvvel ébredtem, 
álmomban vaddisznót lőttem. Semmi pénzért sem tudtam volna otthon maradni. El
végezve az irodai munkát, 11 órára kiértem az erdőre, ahol egy erdőlegény vezetésével 
7 haj tógyereket sikerült összeszednem. A 12-es puskámhoz szándékosan 13 darab, vá
logatott 8-as sörétű töltényt vittem magammal...

Az este lehullott hó éppen csak a porcukrozás mintájára terítette be az erdőt, vadnyo
mokat keresni csakis a nyiladékok és utak mentén lehetett. Az erdőlegény'jelentéséből 
annyit megtudtam, hogy az éjjel néhány róka járt-kelt az erdőn, így lehet akár három-négy 
is az általa lekeresett 10-12 tag területén. A tagok azonban egyeden puskás számára túl 
nagyok. Maga az aljnövényzet is túl sűrű. Lövésre alkalom csupán kint, a nyiladékokon kí
nálkozhat. A magányos puskásnak találomra, érzése szerint kell állást választania.

Az első hajtás üres volt. A másodikból -  tőlem balra -  átfutott egy erős róka. Sze
rencsére a nyiladék elég széles volt, így a 15 lépésről gyorsan leadott lövésemre a róka
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a hátsó tagot szegélyező simafenyők alján tűzben maradt. A hajtás végén felemelem: 
erős szuka róka -  a nyakán elszakított dróthurokkal. A kemény acéldrót elpattanhatott, 
és a fulladástól ez megmentette.

A harmadik hajtásra egy 30 holdas tag került, 2/3-a soros lucfenyves, 1/3-a bodza
cserjés égeres, kőrissel. A hajtásból két róka került ki. Az egyik oldalt sompolygott ki, 
ahol az erdőlegény haladt, de lövéshez nem jutott. A másik az én lővonalamon vetette 
át magát, de tőlem messzire. Bevette magát az északabbra elterülő, közel 50 holdas tag
ba. Más vad nem jelentkezett.

A tégla alakú, hosszú, nagy tag változatos fanemű, fiatal állományokból állt. Volt ben
ne kisebb-nagyobb részletekben tölgy, éger, kőris, akác, elegyesen gyertyán és juhar, cso
portokban lucfenyő. A tag közepén pedig, észak-déli irányú dombélen, rudas erősségű 
erdeifenyősáv húzódott végig. A fenyvest találtam a legígéretesebbnek, annak is az észa
ki frontját, mert a fák közé be lehetett látni. Erre szükség is volt, mert az amúgy is kes
keny nyiladék szegélyét mindkét oldalon seprőjeneszter (Spartium) fedte el.

A hajtás túl hosszan tartott, szinte félő volt, hogy félreértés történhetett, és a hajtok le
maradtak. Én most nem ültem le a székemre, ahogyan nyúlra szoktam, hanem álló helyzet
ben és lövésre készen voltam, ahogyan az rókára dukál. S innen felgyorsultak az események!

Szerencsére balról és nem tőlem jobbra, nesztelenül ugrik át, ráadásul 10 lépésen belül, 
a róka, és máris a Spartium aljához ér. Kapásból rálövök. Elhaló, gyenge zörgés jelzi a ko
ma végső vonaglását. Rá 5 percre bent, a fenyves vöröslő avarján valami mintha megmoz
dult volna. Mire sarkamon jobbra fordulok, az örökzöld cserjésben máris megjelenik a vö
rös csík, és alig 5-6 lépésnyire ráismerek a rókára. Lövésemre tűzben marad a lénián.

Nincs tovább. A hajtok kiérnek a nyiladékra, én pedig felszedem a két rókát. Mind 
a kettő kan.

Az 5-től a 9. tagig valamennyi hajtás üres. Egyetlen nyulat zavarnak ki a vackából, 
és néhány szajkó tereferéje hoz életet a csendes erdőbe.

A 10. hajtáshoz két szomszédos tagot fogunk egybe, hogy nappali nyughelyéről 
újabb rókát mozdítsunk ki. Az eddig felzavart 4 rókából 3 már terítéken fekszik.

A hosszú hajtásból két róka került ki. Az egyik hozzám „húz be”, de visszaugrik. Lö
vésemet megkapja, húsz lépés után a vörösgyűrű somos bozótban elfekszik. A másik 
erős lendülettel jobbra tör ki, és egyenesen a Kisberek felé tart. Ott sűrű nádas várja, 
vörös frakkja számára príma rejtőzőhely.

Utánamegyünk és a nádast is lehajtatom. Egészen a hajtás végén szánja rá magát 
egy róka, bizonyára az előbb elmenekült, a kiugrásra. Amilyen sebesen bírja, rohan át 
a réten. A „biztos” lövéshez kedvezőbb alkalmat nem is kívánhatok. A róka egy szabá
lyos bukfenc után odaragad a hóderes gyephez. Ez is, meg az elődje is kanróka.

Délután 3 óra. A mulatságból elég volt, sőt sok is! Befejeztük a vadászatot, hogy egy 
cigaretta erejéig még valamennyien -  a büszkeséggel eltelt hajtok is -  gyönyörködjünk 
a cukorporos nyiladékon lefektetett 5, azaz öt róka pompás terítékén.

Hasonló rókaélményben soha többé nem volt részem. Egy vadászaton 2 rókát több
ször, 3 rókát három alkalommal lőttem, 4-hez nem volt szerencsém, legkevésbé újabb 
5-höz. A rövid, 4 órás vadászat alatt sikerült terítékre hoznunk -  egy kivételével -  va
lamennyi lábra állított rókát. Méghozzá „egyetlen egy” puskással.

Az ezerholdas pagony, mint hetekkel később kiderült, sűrűiben még további 2 rókát 
rejtegetett. Azok is lövések után hagyták ott a bundájukat Zsigárd változatos parkerde
jének a szőnyegén. A rókák tömeges összejövetelére magyarázatot is találtunk. Utólag 
tudtuk meg, hogy az erdőhöz közel fekvő majorgazdaságban egy lócsikó hullott el, és
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azt sebtében-lobtában nem a dögtéren, hanem az erdő szélén, ott is hanyagul, földelték 
el. A rókák erre a dögre kaptak rá, és gyülekeztek össze a majorhoz dűlőző erdei tagok
ban. A ritka vadászati eredmény elérése után ebben az esetben nem emeltem különö
sebb kifogást a gazdaságvezető „szabálytalan” eljárása ellen.

A „3-as rókás” vadászatok egyike 1930-ban éppen Hubertusz napjára esett. Egy félree
ső, remíz jellegű uradalmi pagonyt hajtottunk meg, amelyet évenként csak egyszer szoktunk 
átzörgetni. A pagonyt csupán négy nyiladék osztotta fel tagokra. Hat puskást állítottam fel, 
mindegyik afféle beszédes, krákogó, „városi” ember. A hosszú hajtások alatt valamennyi 
unatkozott, mert nyúl alig akadt. Tudóinkkal 3 róka lakta az erdőt, s mind a három engem 
keresett fel. A terítéken fekvő 8 tapsifüles mellett igazán jól festett a melléjük sorba fektetett 
3 vörösfrakkos. A vendégek a nyulaikon hizlalták szemüket, én a rókákban gyönyörködtem. 
Az a fő, hogy a sikerült vadászattal a társaság minden tagja meg volt elégedve.

Z. gróf, a kedves vendéglátó házigazda, nem csinált abból titkot, hogy azt az egy ró
kát, amely a nyúl és fácán terítékét vadászatokként díszíteni szokta, neki kell -  a házi
úr jogán -  meglőnie. Vendégei szórakozhatnak a nyulakkal és egy-egy előkerülő fácán
kakassal, de a gróf az ismert rókaváltót mindig lefoglalta magának. A kérdéses róka 
a grófhoz meg is szokott jönni, egyszer azonban a gróf is elhibázta. Hosszasan keres
gélt lőállást magának, talált is, de azt kétszer-háromszor elhagyta, majd újból visszatért 
oda, a végén aztán nagy nehezen el is helyezkedett. Ügy látszott, hogy a háziúr a nyi
ladékon még nem eléggé ismerte ki magát. Szokása ellenére még a szomszédját is ő ál
lította fel a standra. Ebből a célból aztán engem hívott oda maga mellé, és amikor tő
le balra felállított, megsúgta, hogy a róka a nyiladékon kettőnk között fog átsurranni. 
Történt pedig, hogy a róka nem közöttünk, hanem tőlem is távolabbra, balra, az erdő 
kis nyílásán jelent meg. Kitört volna oldalt, amerre már nem állt senki, de lefektettem. 
Nem sokkal később ugyanott tűnt fel egy másik róka is. Azt is agyonlőttem.

A gróf a hajtás végén kihozott 2 róka láttára elnevette magát; kedélyesnek maradt, 
amilyennek addig is ismertük. Helyben hagyta^ hogy lőállásomat -  azt a nevezeteset -  
az én nevemről nevezzék el. Ma is az a neve. Álltam még néhányszor a közelében, de 
róka többé nem kereste fel. Nyilván kihalt az a nemzetség, amely következetes maradt 
volna az engem szórakoztató elődeihez.

És még valamit.
1945-től kezdődően nem lőttem rókát. Az utolsót is, miként a legtöbb rókát, a zsi

gárdi pagony adta.
Fiaim az apjuknál jóval fiatalabb korban lettek felavatott rókavadászok. Flóberttel 

kezdték. Az annál komolyabb puskát ki kellett érdemelni, azt is eleinte egy csővel és 
nem kettővel, nehogy rákapjanak a könnyelmű lövöldözésre. Vizsgát tartoztak tenni 
a vadászias magatartás mellett a fegyelmezett kitartásból és körültekintésből is. Az már 
kitüntetésszámba ment, amikor a róka valamelyik ismert váltójára állítottam fel őket. 
Nyár végi, süldő rókával kezdte el az egyik is, a másik is. Télibundás rókára menő va
dászatnál meg kellett elégedniük a másodrendű (?) állásokkal, nehogy túl korán kerül
jenek fel az igényesség magasra törő létrafokaira. A hármasban megtartott, kis „házi” 
kajtatásoknál az ún. rókaállást a fiúkkal szemben legtöbbször magamnak tartottam 
fenn. így kellett ezt elrendeznem ama tekintély alapján, amely a legidősebb puskást és
-  a szürke nyulak mellett -  a vörösfrakkos rókát illeti meg.

Ezek a családi rókahajtások minden más vadászatnál kedvesebbek voltak! Rajtuk 
csupán a család vett részt, kettő-három óra hosszat tartottak, és rendszerint erdei sza
lonka keresésével voltak összekötve. Igen kedves, de egyben fájdalmas emlékek is. T i
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bor fiam és én még élő tanúi vagyunk az alkalmi vadászatoknak, de a feleségem és Gyu
la fiam a csillagos ég felett álmodhatnak réges-régi rókakomákról, amint egy-egy éber 
fácánkakas éles csettenése jelzi a sűrűből: megy ám a koma, most spekulál, mindjárt ki 
fog érni! Piff, páff -  hangzanak fel a gyors lövések. Az egyre ment, hogy a koma kire 
futott ki. A feleség, aki csak figyelő, erdészasszony, apa és fiúk -  mindhárman erdészek. 
„Dukál” mindegyiknek az erdők szülöttje, neveltje, halottja -  a róka.

A lövés szempontjából a rókával kapcsolatban valami jellegzetest tapasztaltam. A fu
tása egyenletes és nem hullámos, mint a mezei nyúlé, hasonló az üregi nyúl guruló fu
tásához. Ám a róka a nyúlnál testre alacsonyabb, és ezért vigyázni kell, nehogy a lövés 
magas legyen. Jobb az is, ha előbbre vesszük célba, és nem középre, tekintettel a hosszú 
vitorlafarkra. Erdei hajtásban valami keveset látni vagy megneszelni előre a rókáról, 
elegendő, hogy bizonyossággal és felfokozott figyelemmel várjuk. Még akkor is, ha túl 
közeire érkezik hozzánk, amikor rendszerint legkönnyebb a vadat elhibázni.

Egy róka a kökényesben, egy másik róka a nádasban bejött hozzám a cipőm hegyé
ig. Mivel azokat nem ereszthettem el, kénytelen voltam őket „függőlegesen” tartott 
fegyverrel fejbe lőni. A róka szaglásérzékére ez nem volt jó bizonyíték.

Az elejétől végig vadszegény területen, vagy ahol a vadászati lehetőség korlátozott, 
a kint lakó erdész jól teszi, ha a róka vadászatában szórakozást keres. Róka van minde
nütt, és soha nem fog elfogyni.

Csak emlékezzék vissza Selmecbánya írójának, Lövik Károlynak regényeire, és az 
abban szereplő akadémista erdészekre. Azok egyikéről felteszi, hogy kint a vadonban, 
valahol a Kárpátokban, az lesz majd az ambíciója: bár sikerülne neki elejteni egy ritka
ságszámba menő fekete rókát. Életünk talán soha be nem teljesülő ideálját... 1945 már
ciusában szalonkahúzás közben egy öreg kan rókát fektettem le a Zsigárd-erdei gyepre. 
Eltévesztette a menekülési útját és felém szaladt. Mozdulatlan maradtam, a róka tehát
-  mert szemesnek szemes -  nem ismert fel engem, a puskást. így került bele 158. rókaként 
a lőjegyzékembe.Attól kezdve aztán a vörösfrakkos komák tőlem nyugton lehettek. 
Nem volt fegyverem, amivel akár csak megijeszthettem volna őket. Hosszú 15 esztendő 
békessége köszöntött be közöttünk, számomra minden remény nélkül arra vonatkozóan, 
hogy ő, a szabad róka, és én, a fegyveres vadász találkozhassunk. Eközben túlhaladtam 
a „két hetes” (77.) életévemet, a rókáknak már e miatt sem volt mit tartani tőlem.

A véleden hozta aztán magával, hogy 1960. április 23-án egy somogyi alkalmi vadászaton 
puskát adtak a kezembe. A hajtás egy állítólagos vaddisznóra történt. Disznó nem volt, de 
a hajtás legvégén szemberohant velem egy kopott, sovány, öreg róka. Zsinóregyenesen köze
ledett felém, alakomat rohantában észre sem vette. A sörétes puskám golyóra volt töltve. 
A célpont a lejtős terepen egymagasságban volt velem, amikor a fegyvert a komára ráfogtam 
és a melle közepére odagyújtottam. A róka bizony azonmód elrohant pár lépésnyire mellet
tem, majd eltűnt. Természetesnek találtam, hogy a golyóval elhibáztam, és utána se mentem.

A kiérkező hajtok megállapították, hogy nincs elejtett vad, nincs mit kézbe venni. Az egyik 
legény aztán mégis befutott a hátam mögötti szálasba, ahol a földről felemelt egy hosszúra 
nyúlt, véres roncsot. Én voltam az első, aki meglepődött, mert az elém helyezett cafatos test 
az én kan rókám volt. A 16-os gyöngygolyó a komát a torkától kezdve egész hosszában vé
gighasította. Hogy miként volt képes így, felhasítva lefutni azt az utolsó 25-30 lépést?

Ez a golyóval lőtt, rohanó róka került be lőjegyzékembe a 159-iknek, „ez idő sze
rint” az utolsónak.

(1961. április 23.)
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RETYEZÁTI SZIRTI SASOK

Zsebaneroidom az ismerős, 2300 m körüli jelzésnél nyugszik meg. Fent vagyok ismét 
a szüntelenül gomolygó felhők országútján. Alattam a szétszakadozott felhők foszlá
nyai érkeznek a hegyfalakhoz, azután újabbak, kisebbek és nagyobbak mennek és jön
nek egymás után. Felettem a tiszta nyári ég ragyogó boltozata terül szét. Éppen szü
letésem napja van, június 30-a. Már régóta készülök erre az ünnepnapra, és számítok 
egy igen értékes ajándékra: ha az Isten is úgy akarja, egy kőszáli sasra.

Régi feljegyzésekből írom le az akkor történt nagy eseményt.
Magashegységi erdőuradalmunkban talán június hónapjára esett a legerősebb erdé

szeti üzemi munkák tömege. Csak vezércímein nevezem meg a legfontosabb időszerű 
munkálatokat, aminők: rönkfaúsztatás lefolytatása és befejezése az 50-70 kilométer 
hosszú vadpatakon; a nyári fenyődöntések megindítása; erdősítési és csemetekerti 
munkák; építkezések szárazon és vízen; a jószág felhajtása és elhelyezése a havasi lege
lőkre; birtokhatárok ellenőrzése; üzemrendezés; mellékhasználatok stb.

Az aránylag rövid nyári idényt teljes erővel ki kell használni. A műveletek mind 
nagyarányúak és különlegesen szakszerűek. Nagyok a távolságok is. Egy-egy üzemi 
kiszállás (megszakítás nélkül) több hetet vesz igénybe a 42 000 holdas uradalom -  
mondhatnám: birodalom -  területén.

1908-at írunk. Még legényember vagyok. így nem köt az otthonhoz más kedves 
lény, mint a vadászkutyám. Felköltözködöm tehát már június hó elején a hegyekbe. 
Onnan csak akkor készülök majd lejönni, ha elvégeztem a dolgaimat, és 4-5 hét után 
a havasi élet megszakítása egy időre szükségesnek látszik.

A személyzet otthon maradt tagjait megbízom egy selejt ló beszerzésével. Az idő 
beosztására nézve úgy rendelkezem, hogy egy vadőr június 20-a körül a megvásárolt 
lóval induljon el Malomvízről, és (biztonság kedvéért) a gyenge páriát lassan vezesse 
fel a Zenóga legelőjére. Érkezzék fel 24-re a megjelölt ponthoz, ott 25-én délután 4 óra 
tájban találkozni fogunk. Kitervelem, hogy június 26-tól kezdve legalább egyhetes les
re ülök fel a dög mellé, hogy a június 30-ára eső születésnapi évfordulót is -  adja Isten, 
hogy már mint szirtisasvadász -  a hegyekben ünnepeljem meg. Háromhetes fáradságos 
szolgálat után meg fog illetni egy hosszabb pihenés. Ez lesz az én nyaralásom!

Éppen az azévi vágásterületek kitűzésével foglalkoztam, amikor a fatermelő cég heti 
postájával megkaptam a jelentést, hogy sikerült egy lovat vásárolni. Nem volt ez egészen 
könnyű kérdés! A téli farkasmérgezéshez aránylag könnyen tudtunk valamiféle elnyűtt, 
kehes cigánygebét vásárolni. Nyáron azonban a havasalji oláh falvak agyongyötört, 
elvénhedt, feltört hátú lovai is feljavult kondícióba jutottak. A hegyaljai és kerti legelők 
zamatos flórája ugyanis csodálatos módon feljavította a már félig dög paripákat is. A szőr
zetük kifényesedett, a hasuk feldagadt, és az általános testi felfrissülés meghazudtolta az 
előzőleg rájuk szórt szidások és ócsárlások jogosságát. A legnyomorultabb pária annak 
a kapzsi és lelketlen fuvarozónak a lova volt, aki eltűrte, hogy a fanyereg, hozzá még a 
túlsúlyban is málházott teher, akár több helyen törje fel a szerencsétlen állat hátát. A dur
va, szakadozott pokrócfoszlány tenyérnyi foltokon marta ki az ilyen ló bőr nélküli, pecse
nyére égett, nyers húsát. Ezen pedig a döglegyek serege rajzott és petézett. Az ilyen ló 
kiirtása ellen aligha tiltakozott volna a leggyengédebb állatvédő szíve is.

Fura esetem volt ezzel a sasvadászatra beszerzett lóval is. Az egyik vadőr azt sok 
utánjárással valahol 30 K-ért vásárolta. Amikor a kitűzött időben a fennsíkra érkez
tem, ott találtam a derék, türelmes Muntyán Ion vadőrt -  békésen heverészve a lege
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lésző kis sötétpej ló mellett. Hogy az elővezetés sikerült, nagyon megnyugtatott. Hús 
nélkül a vadászatot nem tarthatnám meg.

Felszólítom Iont, hogy a lovat vezesse fel a zenógai leshelyre. A jóember majdnem 
sírásra fakad. Elmondja: a ló új, becéző nevén, a Pista egy annyira fürge, biztos járá
sú, jó étvágyú, szófogadó, ügyes, „hibátlan” lovacska, hogy halálos vétek volna azt el
pusztítani! Nagyon boldog lenne, ha ő átvehetné és megtarthatná. Be is ígér mindjárt 
érte 80, azaz nyolcvan koronát. Ha azonban az összeget kevesellném, többet is hajlan
dó érte fizetni. Nagyon-nagyon megszerette a kis pacit, és igazán szüksége volna rá. 
Mint teherhordó ló beválna az uradalom részére is. Nem a levegőbe beszél, ki is pró
bálta. Bevallja, hogy az eleven jószágot a harmadik napon már alig bírta féken tarta
ni, sőt felszállt a hátára, és a nagy arádesi legelőt végiglovagolta vele -  vágtában.

A váratlan fordulat egy időre gondolkodóba ejt. Meghat a derék, becsületes Ion ri- 
mánkodása is. Bármennyire sajnálom, a kérelmét nem teljesíthetem. Miért nem hozott 
egy rosszabb lovat a Pista helyett? A régóta kitervezett lesvadászat elhalasztásához sem 
kedvem, sem türelmem nincs. Mindenképpen meg kell maradnom eredeti elhatározá
som mellett, tehát a lónak azonnali agyonlövése mellett döntök.

Szegény Pista ló szép csendesen követi az engedelmes, fejét lehajtva kullogó Iont. 
A kiadós legelést még a leshely közelében is megszakítás nélkül folytatná, ha a legelő 
buja füvei után a kőrétegek repedéseiből kibújó zúzmó ízlenék neki.

Egyórai szánalmas kocogás után elérkeztünk a dögtérhez. Muntyán Ion intésemre 
a lótól félreáll és lehangoltan belebámul a messzeségbe. Pista ló nyugodtan figyel reá. 
A Mannlicher-Schoenauerből a ló szíve tájára irányított, egyetlen golyó a helyes mo- 
kányt tűzben vágja le.

Ion felhasítja, kissé megtiporja, azután ott hagyjuk -  merőleges helyzetben a lőnyílás 
vonalára.

26-án hajnalban kezdtem meg a lest. A keselyűlesre is használt üregben egyedül 
ülök bent. Nem barlang ez, inkább egy kicsorbult sziklaalap. A kemény gránitot csak a 
jégkorszak félelmetes erejű zajlásai tudták megrepeszteni, de megfúrni, kitörni vagy át
mosni még azok sem. Barlang a puhább kőzetekben képződik. A kicsorbult vájat azon
ban éppen elegendő ahhoz, hogy egy, legfeljebb két ember -  kényelmetlenül -  elhe
lyezkedjék benne. Kívülről a szanaszét heverő lapos kövekkel fel kellett falazni, néhány 
odavetett henyefenyőág pedig a mesterkéltség látszatát is eltakarja.

Az első nap esemény nélkül múlik el. A vadőr este 6 órakor érkezik fel hozzám, és a szűk 
odúból való kiszállásban a segítségemre van. Elmondja, hogy alulról, a tengerszem partján 
álló vadászház nyílt és messze betekinthető terepéről sem észlelt madarat. Egész nap elhe
verészett a legelőre kicsapott háti- és málháslovak mellett és tűzifát gyűjtött. Ezt nagyon 
messziről kellet a menházhoz felhordania, és az a cirbolya- és henyefenyő a száraz ágaiból 
került la. A házikó közelében tenyésző bokrozatot az elmúlt évtizedek alatt a „vendégek” 
eltüzelték. A tüzelőanyag pedig fent a fátlan kőrégióban nagy kincs! Bármennyire is száraz, 
meleg nyarunk van, a hűvös éjszakában bajos volna tűz nélkül kitartani.

A vadőr hátára veszi a bagázsomat: a bélelt bekecset és a hátizsákot, benne a melegtartó 
üveggel, ételneművel és jegyzetekkel. Bármennyire sajnálom, fényképezéssel soha nem fog
lalkoztam. Az időben a fényképezés igen kezdedeges, babramunka volt. Nem is gyermek-, 
hanem csecsemőcipőben járt későbbi divatjához, hát még a mai elterjedtségéhez képest. 
A mostani, türelmetlen ember talán rádiót is hozna magával a hosszú, méla lesek tartamára!?

Június 27-ike is újság nélkül telik el. A kadáver mellett nem jelentkezik semmi. 
Élettelen az egész környék, akár a tenger egyszínű térsége. Az önkéntesen választott
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cellában egyelőre nem tartom unalmasnak a hosszú nyári napot. Valahogy csak elmegy 
az idő Ilyen a vadászember beidegződése, ha előre számol a választott módszer kö
rülményeivel és sajátosságaival! Nincs más dolga, mint a szerencséjében bízni és re
ménykedni! A hitnek és a reménynek drága és édes adománya nélkül rab hazafiak, hős 
fogoly katonák gyötrő rabságukban nem tarthattak volna ki hosszú éveken át... De 
annyi sok vadászember sem jutott volna kitartásának értékes eredményeihez! A mada
rak királya meg kell érjen néhány napot, sőt hetet -  türelmes kitartással! Illő, hogy egy 
olyan nagy úr, mint a kőszáli sas megvárassa magát.

Aznap este jelentik, hogy nap közben igen nagy távolságból egy sast észleltek. A lég
körben magasan úszott Románia felől északi irányba. A megfigyelő, Anton vadász a tó
nál friss pisztránggal fogad. Késő este beérkezik egy erdőőrjárőr is, és a folyó munká
latokról részletes jelentést ad. Most már több reménnyel tekintek a harmadik nap 
fejleményei elé; sas tűnt fel a láthatáron!

28-a már érdekesebb. Keresztülhúz a fejem felett két holló. Ezek a nagy dögevők előhír
nökei. Alacsonyan szállva a gerincek hosszú vonalát szokták mindkét oldalán kereső szem
mel végigszemlélni. Csupán a hangjukat hallom, de nem szállnak le. Az a benyomásom, 
hogy talán egy sas tartózkodik valahol a környéken. Hátha miatta nem merészel sem holló, 
sem keselyű közeledni a döghöz? Mindenesetre a kedvező fordulatot bizalommal várom.

Dél felé rövid időre elnyom az álom. A kis szundítás után kitekintve a nyíláson, egy 
kedves vendég érkezését vettem észre. Színtarka hím füstfark (Ruticilla) jelenik meg 
a köveken. Csettent párat, legyek után kap és eltűnik a mélyben. Örömmel jegyzem fel 
az érdekes ornitológiai megfigyelést: füstfark költés idején 2300 m magasságban! Hiá
ba várom azonban a kedves kis lény újabb megjelenését, többé nem mutatkozik. Pipisek 
(Anthus) sem kerülnek fel hozzám, pedig van elég belőlük a 2000 m körüli tisztásokon.

A ló még teljesen érintetlen. Bűzét csak akkor érzem, ha a dögről erősebb széláram
lás fúj felém. Közben ólomszínű, nehéz felhők érkeznek és ülnek felettem, hideg szél sü
vít végig a hegytetőn és át a tagjaimon. Kavarog minden körülöttem, elsötétedik, mint
ha vihar készülődne kitörni. Metsző hideg lövell vízszintesen, szemben reám. Mintha 
a lőnyílás felől apró, sörét nagyságú jégszemcsék kerülnének be hozzám. A télies órákat 
pár korty meleg tea teszi elviselhetőbbé. Később a felhőkön ismét világosság tör át, ki
süt a nap, és fény önti el a tájat. Alattam tovább kavarognak a füstszínű felhők. Lehet
séges, hogy a mélységben záporeső áztatja a sötétzöld fenyvesek lombozatát.

Ion vadőr este 8 óra tájban érkezik meg, és jelenti, hogy egy sas -  a Sas! -  a nap fo
lyamán ismét feltűnt a magasságban, mégpedig kétszer is! Egyszer délelőtt kelet felől, 
azután délután észak felől, de már közelebb, mint előző napon. így ő már bekerült a zenó- 
gai fennsík légterébe, és feltehető, hogy a dögöt is szemügyre vette. A sas azonban, 
mint aki határozott céllal sietne valahová, keringés nélkül továbbhúzott és eltűnt a szür
ke körkép távlatából. Erre a biztató, jó hírre akár fogadást is mernék ajánlani, hogy a sas 
előbb-utóbb le fogja vetni vadságát, és a terepszemlék után -  pár napon belül -  végre 
a vendégem lesz! Csak kitartás!

Június 29-e, a negyedik nap túl hosszúnak tűnik előttem. Kellemetlen lassúsággal 
pereg le egyik óra a másik után. Szinte módom van akár a szakállam növésének a fo
lyamatát is megállapítani. Tagjaim elzsibbadnak és fáznak. Kedvem volna -  úgy titok
ban, észrevétlenül -, kimászva leshelyemről, egy nagy körsétát tenni, üdítő tornagya
korlatokat végezni! Esetleg meg is kockáztathatnám, úgy sincs semmi a közelemben. 
Ráérek gondolkozni a világ folyásán is. Péter-Pál napja van, magyar földön kezdődik 
az aratás! Boldog diákok serege rajzik ki az iskolákból és széled szét a kéthónapos nagy
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szünidőre! Úgy csinálják most is, ahogyan, nem is olyan régen, mi is csináltuk. A bizo
nyítványt gondosan elzárják a szülők elől, előkerül a puska, és elindul a boldog, gond 
nélküli élet: utazás, vadászgatás, fürdőzés, gyümölcsszüret, kalandozás, napról napra 
valaminek a kitalálása, tervezgetése, végrehajtása

Újság is kerül elő a hátizsákból. Mindegy, hogy mikorról kelt! Újság mindaz, amit 
először hallunk vagy olvasunk. Egy darabig olvasgatok, azután megint fülelek és 
szemlélődöm. Az elébe tűzött komoly feladat a vadászt ösztönösen éberré teszi. Kö
telességének érzi a kitűzött cél elérését, és nem szeretne egyetlen egy percet sem koc
káztatni. Kár volna akár a legkisebb mulasztásért is. Hátha az elővigyázatos nagy ma
dár csupán egy percet szán a leszállásra? Könnyen megeshet, hogy közelről 
széttekintve esetleg valami gyanúsat vesz észre, és a veszedelmes szomszédságtól 
azonnal búcsút fog venni.

Az ő szokásaiból közelebbről nagyon keveset ismerek. Eddig nem volt szerencsém 
vele találkozni. A bizalmasabb keselyűknél ő sokkal különb, büszkébb és rátartibb ma
dár! Nincs a feltálalt húsra rászorulva. Leüthet magának egy zergegidát, nyulat, bir
kát. Az uradalmi személyzet elbeszéléseiből tudom, hogy a lessel próbálkozó urak -  
kellő kitartással és szerencsével -  keselyűhöz valahogyan még csak-csak hozzájutottak. 
Sast azonban nem sikerült elejteniök. Ha valaki, úgy Dorn Leó főerdész, bajor kartár
sam, a szirti sasok rekordvadásza volna illetékes hozzászólni a kérdéshez és számom
ra tanácsokat adni. Részletes beszámolót azonban nem olvastam tőle. Arra a körül
ményre azonban megtanított a madártani tudomány, hogy a matuzsálemi kort megérő 
nagy ragadozók a koplalásban csúcsteljesítményt képesek elérni. Vajon az én sasom 
hogyan állhat étvágy dolgában? Csupa titok az ő lénye és talány a viselkedése! Tűnő
déseim közben az a kérdés is felvetődik bennem: vajon ma, a negyedik napon a ten
gerszemhez kiállított megfigyelők észlelték-e a Retyezát saskirályát? Ót kell minden 
igyekezettel számon tartanunk, az egyedüli sast, az egyetlent. Több példányról ez idő 
szerint nincs tudomásunk.

Az este erre is meghozza a feleletet. A lesvadászat után embereim jelentik, hogy a nap 
folyamán a sas csupán egy esetben tűnt fel a látóhatáron. Megint nyílegyenesen, 
szárnycsapások nélkül húzott át a hegység felett ugyanabban a magaságban, mint az 
előző két napon. Ez volt három nap alatt a negyedik jelentkezése.

Június 30-án, az ötödik napon reggel 5 órakor bizakodással telten foglalom el he
lyemet a lesbarlangban. Már egészen megszokott dolog ez! Tesz-vesz valamit az em
ber, és az idő lassan, de következetesen kopik is, fogy is, múlik is

9 óra tájban egy holló szegődik társamul. Valahonnan a mélységből észrevétlenül és 
hang nélkül érkezik és egyenesen a lóra száll. Eltipeg a ló fejéhez, párszor bele is vág 
a szemébe. Eppenhogy megpihentetem rajta a szememet, hirtelen eltávozik. Cseppet 
sem biztató jel!

Várom a visszaérkezését, de bizony nem jön. Elmúlik egy negyed óra, egy fél óra, 
de a hollóról semmi hír Gyanús előttem az eset, és önkéntelenül a sasra gondolok. 
Hátha ő van itt a közelemben?

Egyszerre az előtéren egy árnyékfolt nesztelen átvonulását veszem észre. A jelenség 
párszor megismétlődik, de szárnysuhogást nem hallok Nagyon magasan keringhet 
felettem. Valószínűleg egy (vagy két) keselyű?

Hosszú idő telik el izgatott várakozásban. Sem árnyékot többé nem látok, sem sü- 
vítést nem hallok Ügy látszik, csalódtam! A terepszemlét tartó nagy madár egészen 
eltűnt. Talán örökre?
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Bizonyos bágyadtság fog el, és egykedvűen költőm el az ebédemet ... Kételkedni 
kezdek a sikerben. Teljes öt nap fáradságát látom kárbaveszettnek. Több a bizonyta
lanság -  úgy látszik -  az ilyen vadászatban, mint az eshetőség ... A számításomba vala
mi hiba csúszhatott be. Vagy rövidnek bizonyul az egy hétre tervezett les, vagy a sze
rencse nem szegődött a vállalkozásomhoz. Keserves órák nyomasztó hatása alatt 
gubbasztok a helyemen, amikor

Váratlanul egy felettem elrepülő szárnyasnak a levetített árnyéka fut végig a térsé
gen. A sötét folt szokatlanul nagy, mintha egy hangtalan repülőgép jelent volna meg!

Órámra tekintek: 3A 2. Az.árnyék rövid idő múltán ismét feltűnik, majd elvonul. Iz
galom fog el. Az árnyék újra és újból megjelenik. Még nagyobb, mint az előbb. Már 
suhogást is hallok.

A lőnyíláson keresztül feszült figyelemmel keresem a jövevényt, és megpillantom az 
alacsonyan keringő sötétbarna madarat -  szárnyai végén a jellegzetesen szétálló, merev 
tollhegyekkel Rögtön ráismerek: a sas!

Rövid szünet után egy feledhetetlenül felséges kép kap meg.
Balra tőlem, talán száz lépésnyire, egy kúpos sziklafokon ül a szirti sas! A szél által 

felborzolt, lengő tollai az alakját még nagyobbnak tüntetik fel. Nemes fejének a tol
lazata is lazán szerteáll, gatyájának hosszú, kuszáit tollait verdesi a szél Riadtan jár- 
tatja villogó szemeit a környéken körül. Ügy áll ott a csúcson szétvetett lábakkal, 
mintha kész lenne azonnal repülésre indulni... Megragadó kép! Ö igazán fajának a leg
büszkébb képviselője!

Valami szorongó félelem fog el. Attól tartok, hátha bent, a sötét üreg mélyén is ész
revett. Elfog a vadászizgalom is. Végre itt van előttem ő, a várva-várt, az első, a legrit
kább, a levegő királya!

Mozdulni sem merek. Egyelőre nem tudom, mitévő legyek. A távolság kissé nagy
nak tűnik. Egy elhibázott lövéssel elrontanék mindent! Legjobban az a kérdés nyugta
lanít, hogy a lóhoz le fog-e jönni. Én mindig oda vártam és képzeltem el őt, és a dög
nél igyekeztem magamat már előre pontosan belőni!

A lövésre rögtön kész vadásznak felajzott szenvedélye mellé szegődött egyúttal az 
ornitológus megfontoltsága is. Kár volna a ritka látvány még kínálkozó, pompás eshe
tőségeit elmulasztani és nem kihasználni. A döntő kérdés viszont nyitva maradt: ha 
mindjárt lövök, elsietem-e a dolgot, vagy jobb lesz, ha nyugodtan és türelmesen várom 
be a további fejleményeket?

Várok és gyönyörködöm. A kép elbűvöl és lenyűgöz.
A sas tovább kémlelődik, majd gyors elhatározással leszáll a szikláról. Lomha lépé

sekkel megindul egyenesen a dög felé. Furcsa látvány az előrenyújtott nyakkal, nehéz
kesen előrelökődő sas ügyetlen mozgása a földön. A legteljesebb ellentéte a légűrben 
úszó, hatalmas szárnyú, nagy ragadozó biztos könnyedségének. Közben meg-megáll, 
és fejét forgatva éles szemeivel minden irányba kémlelődik. Kétségtelenül ő az a sas, 
amely már négy7 napja szemmel tartotta a dögteret. Feltűnően érdekes, hogy ennyi idő 
után sem vetette le a bizalmatlanságát és példátlan óvatosságát! Jellemző, mily nehe
zen szánta rá magát arra, hogy a magasból lejöjjön a földre, és összecsukott szárnyak
kal, gyalogosan lépkedjen oda -  királyhoz méltatlan módon -  egy csalétek enyészetre 
kivetett maradványaihoz.

Fürkésző tekintete, túl vad, szinte a reszketésig izguló viselkedése annyira hat reám, 
hogy a közeledésével mindinkább fokozódó, erős izgalom fog el engem is. Meghat a rö
vid percekbe tömörülő pillanatok rendkívüli komolysága: közeledik a végső leszámolás
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a saskirály és egyetlen ellensége, a fegyveres ember között! Visszahúzódva lapulok 
a barlang falához, és a szememet is félig lehunyom, nehogy annak villogását a sas fel
fedezze. Közben a karabélyt igyekezem a lőnyílás alapzatára fektetni és lassan előretol
ni. Mire lőkész helyzetbe sikerül kerülnöm, a sas még nem érte el a lovat. Hiányzik 5-6 
méternyi távolság A várakozást azonban nem bírom tovább.

Fegyverem célgömbje a sas testközepén áll. A gyorsítóval kirögzített ravaszt most 
megérintem. A csattanásra a sas a mellére esik, kifeszített szárnyaival felcsap és néhány 
erőlködő rángatódzás után -  hatalmas szárnyaival szétterülve -  mozdulatlanul marad a föl
dön. Fejét lehajtja és vége. A szél felkapja a golyóvágta tollakat és elsodorja.

A világ pedig folyik körülöttem egyhangúan tovább, mintha semmi sem történt vol
na. A halál, a kimúlás egyforma még a királyoknál is.

Igazán nincs mit tovább várnom. Az oldalról felrakott köveket kidöntve, boldogan 
mászom ki a leshelyről, és körülnézek; az égbolt és a táj üres. Rajtam kívül nem volt 
más tanúja a király halálának.

Megilletődötten lépek a sashoz, a legyőzötthöz, a halotthoz. A szürke kőmezőn egy 
kis tócsa vért találok, a szirtek királyának a vérét. A szél a tetem felől apró pehelytolla- 
kat kap fel szárnyaira és viszi magával a végtelen légűrbe A nagy madarat elsőnek 
vastag, tollas csűdjeinél fogva emelem fel, azután leteszem, emelgetem, szétterítem, 
nézegetem, újból lehelyezem, ismét felemelem. Nem győzök vele betelni. Sűrű tolla
zata alatt megkeresem a halálos lősebet is. A golyó különös roncsolás nélkül keresztül
vágta. A hím sas reptevége meghaladja a 180 cm-t. Hosszasan gyönyörködöm a kifej
lett, fényes tollazatú, sötétbarna madárban, és nálam megelégedettebb ember ebben az 
órában kevés van a földön.

A zsákmányomat a magaslatról a vadászházig én magam viszem le. Szétterülő tol
lazatával játszik a szél, szinte halk zene is kél a libegő szárnyak merev tollai közül 
Távcsövező embereim a gerincen észrevesznek és elibém sietnek. A zsákmányt egyi
küknek átadom, hogy minden oldalról vizsgálhassam, igazíthassam és gyönyörködhes
sem benne.

Éppen születésem évfordulójának a napját emelte külön ünneppé ez az első 
retyezáti kőszáli sas.

Másnap a madarat egy megbízható küldönc vitte le Malomvízre. Szakszerű csoma
golásban Budapestre küldtem fel. Lendltől türelmetlenül vártam vissza. A neves pre- 
parátor kiterjesztett szárnyakkal készítette ki, lecsapó helyzetben. Amint kész volt ve
le, vasúton feladta a címemre. Egy zongora nagyságú ládában igásszekér hozta fel 
Hátszegváraljáról. Az imponáló szobadíszt a viszontlátás örömei tíz esztendőn át kísér
ték. Vadászszobám legszebb helyéről nézett le rám dacos, szúrós szemeivel a büszke sas 
múmiája.

1918. dec. 3-ának éjjelén a forrongó falusi csürhenép katonai Mannlicher-golyók- 
kal lövöldözte össze. Akiknek nem volt fegyverük, vasvillákkal tépték szét. A festőien 
szép madárból megmaradt tartóváz roncsai a rablás után kint hevertek, szanaszét az ud
varon. Tollait, mint a szemetet vitte szét a szél...

Az első sas ocsmány sorsában egyidejűleg osztozott második szirti sasom is. Ezt egy 
októberi napon Malomvíz előhegyeiben, idomított vadászuhu mellett lőttem. A he
gyek felől lassan körözött mind lejjebb a megrémült uhu fölé, amikor a magasból söré
tes fegyverem kettős lövésével leszárnyaztam.
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A Retyezát-hegység felett kóválygó szirti sast minden esztendőben többször észlel
tünk. Két esetben sziklafalakon pihenő sas közelébe is eljutottunk, de a váratlanul el
szárnyaló madárra nem lehetet lövést leadni. A nemes sasok számát már a múltban a mér
gezés és csapdázás apasztotta le. Nagyon sajnáltam azt a sötét színű példányt is, amely 
szolgálatom idején egyik tavasszal a Kolcvár erdőségeiben elhelyezett mérgezett csa
létken hullott el.

Ma már odajutottunk, hogy a sasok is, bár gyermekek valótlan elrablásával is meg
vádolt nagy ragadozók, törvényes tilalom alatt állanak. Ok a madarakkal díszített Ter
mészet ritka ékességei!

Megemlékezem e helyen egy eredeti sasvadászati kísérletemről is.
A Magura Zimbrului (Bölény-hegy) fennsíkján gyakrabban észleltem szirti sast. 

A Magura a községből aránylag könnyen elérhető, amolyan „kifutóhely” volt, ahová 
különösen az irodailag elfoglalt napok estéjére volt érdemes kimenni, hol szalonkahú
zásra, hol őzbakcserkészésre.

Egy alkalommal az 1300 m magasan elterülő hegytető bokros kaszálóin „foglyász- 
tam” * Furcsán hangzik, hogy „foglyászás”! Pedig valóság volt, hogy a mi kedves me
zei madarunk, a közönséges fogoly, a hegységben egy-két csapatban állandó, bennszü
lött madárnak számított. (Foglyot még 2000 m magasságban is észleltem.) A Magurán 
felvert fogolycsapat egy szénaboglya tövéhez szállt és meghúzódott. Utánamentem és 
kerestem a csapatot. Mindjárt feltűnt, hogy a foglyok nem kelnek fel. Arra gondoltam, 
hogy észrevételenül elszaladtak. Közben egy szirti sast pillantottam meg, amely a fog
lyokra éppen levágni készült.

Valószínűleg ezek a magurai foglyok, amelyeknél szaporodást évek folyamán sem 
észleltem, csábították oda azt a két szirti sast, amelyek a környéken gyakrabban tűntek 
fel. Ugyanakkor egy bokatörött uradalmi ló sorsa felett is döntenem kellett. A sajnála
tos eset véletlenül kapóra jött. Úgy döntöttem, hogy a nemes vérű lovat kíméletesen 
felvezettetem a fennsíkra. Ott Anton vadász a lovat agyonlőtte, közelében pedig szá
momra egy földbe ásott lesgödrött készített. Utána, megfigyelései alapján, leadta azt az 
örvendetes jelentést: a két sas tényleg megjelent a Magura felett, és hosszasan kering
tek a hegység légterében. Igaz viszont, hogy a döghöz nem közeledtek.

Erre az egyik idomított uhuval (a vadász társaságában) felvonultam a lesvadászat 
színhelyére, és az uhut ráállítottam a lótetemre. Arra számítottam, hogy a nagy töme
gű hús és vele együtt a nagy bagoly különösen vonzó hatással lesz a sasokra, és legalább 
az egyikük a leshelyemet a lőtávolságig meg fogja közelíteni. Ezért két fegyverrel, egy 
sörétessel és egy golyóssal, felkészülten ültem lesre.

Több kedvező körülmény összejátszásából erősen bíztam a sikerben. Az uhu -  ész
lelési adat alapján -  vadon is élt a Magurán. Ugyanott tartózkodtak állandóan a fog
lyok is. Utóbbiaknak, szegényeknek, egyformán ellenségük az uhu is, a sas is. Egy ki
helyezett uhu tehát fel kell keltse a sasok irigységét és gyűlöletét, méghozzá egy olyan 
nagy dögnél, amelyet az uhu már előre lefoglalt magának.

Ám mi történt?
A két sas tényleg hamarosan mutatkozott is. Mindketten a hegység felett íveltek. 

Sörétes puskával vártam őket, ahogyan uhunál az szokásos. Alig félóra múlva vízszin
tes irányból, tehát alacsonyan, hirtelen, villámgyorsan vágva -  egyik sas közvetlenül

* Lásd a 119. számú bibliográfiai tételt.
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a másik után -  mindketten a lóhoz kerültek, és egy pillanat alatt elsuhantak a búvóhe
lyem felett.Annyi időm sem volt, hogy a fegyveremet felkapjam. Az uhu is csak akkor 
vette őket észre, amikor már alacsonyan, az erdős hegyoldal mögött eltűntek. Az én ál
mos uhum ugyancsak elkésett. A sasokat nem jelezte előre. A váratlan és közeli, éles 
suhogástól ijedten rezzent össze, és tágra nyílt, sárga szemeivel bámult az elviharzott 
sasok után.

Lőkészen vártam a „légi torpedók” visszatérését, őket azonban nem láttam többé. 
Egyszeri rávágás után véglegesen eltűntek. Készen voltunk a vadászattal. Leshelyemen 
még sokáig kitartottam és tovább szemlélődtem. Kis idő múltán uhum elálmosodott és -  
a várva-várt izgalmak hiányában -  a ló tetején elszunyókált. Hasztalan ráztuk a csűdjéhez 
kötött zöld madzagot, a felébredésre nem mutatott semmi hajlandóságot. Később a me
leg napsütés elől elbújt a ló mellé, az árnyékba. Bár párszor visszahelyeztük a ló testére, 
onnan egykettőre leugrált és az árnyékba húzódott... A nagy melegben legkisebb kedve 
sem volt ahhoz, hogy peckesen kint üljön a ló tetéjén csak azért, hogy onnan, a magas
ból bámuljon bele az ürességbe, én pedig napestig rendületlenül gyönyörködjem benne.

A kombinált vadászati mód tehát nem sikerült. Ilyen látványos cirkusszal nem lehe
tett becsapni a havasok büszke saskirályait!

NYULAKRÓL

Aki Magyarországon rendszeresen járt vadászni, az a legtöbb vadat nyulakból lőhette. 
Mezei nyulunkból annyi volt, hogy az évi országos statisztika legtöbbször millió körü
li elejtett nyúlról számolhatott be. Jutott belőle kinek több, kinek kevesebb, de nyúl 
nélkül nem maradt sem a kezdő, sem az öreg vadász. Nálam is úgy volt: a hegyvidéken 
alig egynéhány nyúl került a puskám elé, viszont a síkvidéken azoknak a sokszorosa. 
Vajon szórakoztató volt-e nyúlra vadászni, erdők-mezők annyira közönséges, szürke- 
csuhás kisvadjára? Hogyisne szerzett volna az is vadászias örömöt a többi „nívósabb” 
vadászat mellett! A nyúl részére is kijáró megbecsülés alapján írhattam elkönyvelt nyu- 
laim egy7 részéről azt a megállapítást: „ott” egy (!) nyúl elejtése is ér annyit, mint „itt” 
egy sorjában akár 8-10 is. „Ott” -  ez alatt Hunyad megyei nyúlvadászat lesz értendő, 
„itt” -  ez a Zala-Somogy-vidéki nyúlvadászatok terítékét jelenti.

Lőjegyzékem tanúsága szerint 5419 nyulat lőttem. Sok ez? Ahogyan vesszük. Az el
ső és az utolsó nyúl elejtésének szélső pontjai közé nem kevesebb, mint 57 év lefolyása 
esik. 1 évre tehát átlagosan 100-nál kevesebb nyúl jut. Voltak üres évek, és voltak évek
1 nyúl bejegyzéssel. A változatosság amúgy is erősen hullámos: évi 5-10, 15-20, 30-50, 
évi 100 körül, majd sorozatosan évi 150-200, végül a legmagasabb évi 264 nyúllak

Ha életszakaszonként részletezve veszem számba, valamiféle „normális átlag” jön 
ki, amiről azt lehetne mondani: a félévszázados vadászéletre se nem sok, se nem kevés. 
A „normális átlag” természetszerűleg változó mind az ifjúkor és a háborús évek, mind 
a férfikor alapulvételével, és ezeken belül is más az erdélyi és más a dunántúli életsza
kaszok sajátos viszonyai szerint is. Éppen úgy módosul az arány a vadászatok minemű- 
sége alapján is. A mezei körvadászatok tetemesen emelik az átlagot -  az erdei hajtások 
mérsékeltebb eredményeivel szemben. Ezen az alapon lehetne azt is mondani: ami 
„sok” volt Erdélyben évi 20 körüli nyúllal, az évi 200 nyúllal „kevés” lehetett Túl a Du
nán, szülőföldemen.
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A kivitelében eltérő vadászatok közötti értékmérő (a szórakozás és az eredmény 
szempontjából) rendszerint a kifejtett fáradozás mértékében szokott jelentkezni, épp 
úgy változott arányosan a kereső és a hajtásos vadászatok módszereiben. Mégis hegy
vidéken nem mindig lehetett eredményes akár egy-egy nyúl érdekében tett kirándu
lás sem. A kiadós terepjárásról hazatérve nagy örömöt jelentett a hátizsákba helyezett 
hol az „a”, hol a „b” számozású tapsifüles. Ha az „a” nyulat a lövéstől megmentette 
a nagyobb távolság, vagy az elhibázott lövés engedte vidoran továbbfutni, következett 
a „b” nyúl keresése: dombokon fel és le, meg hosszában, cserjések, ciheresek közében, 
szakadékok, vízmosott lejtőkön végig, amerre mindenfajta legelő jószág, kutya, pász
tor a vadásszal egy időben nem jártak. Hegyvidéki vadászember jól ismeri az efféle 
nyúlugratás menetét, fordulatait, és külön számít hozzá bizonyos adagot a szerencsé
ből is, ami nélkül a konyhán korai lenne előre elkészíteni a nyúlpecsenyéhez való már
tást és gombócot.

A téli erdei ráhajtások már kevésbé voltak fárasztók, és biztatóbbak az eredmény
re nézve is. A társas vadászatok terítéke az ABC számsorában fel szokott menni G-ig, 
hol K-ig, amikor valamennyi puskás hozzájutott a megérdemelt kompetencia nyulá- 
hoz, sőt szóba kerülhetett már az ajándéknyúl is. Volt ezeknek a hajtásoknak külön va
rázsuk is: számításon belül, azaz elvárhatóan a róka, némi kilátással, de nem lankadó 
bizakodással az erdei szalonka, kivételesen a császármadár, sőt nemegyszer jött be lö
vésre héja, karvaly is.

Mi, edzett vadászemberek, élvezni tudtuk azokat a jól megrendezett, kisvadászato- 
kat akkor is, ha azok kellemes időben, aznapra csupán a jó hangulat kellemes érzését 
nyújthatták számunkra. Az volt a szerencsénk, hogy nem tartoztunk már az ifjúkortól 
tömeglövések sorozatával igényessé lett, még kevésbé az élvezettel túltelítettségétől 
kényessé, végül elégedetlenné vált Nimródok közé.

Egy alkalommal a hagyományos malomvízi nyúlvadászaton egy átutazó vendég vett 
részt. A vadászat a község feletti, sarjerdős, cserjés dombokon folyt le. A vendég báró 
Inkey Antal, dunántúli földesúr volt, az a lófuttató és vadászati körökben közkedvelt 
agglegény, aki rendszeresen vett részt az apróvadban leggazdagabb uradalmak nagyva
dászatain. Ezúttal is a Békés megyei főúri vadászatokról érkezett hozzánk. Ott jegyez
te be gondosan vezetett lőjegyzékébe az általa elejtett százezredik vadat.

Látszott róla, hogy ízig-vérig vadász létére élvezte mindazt a keveset, hol a várat
lant, hol a fordulatost, ami jelenség az erdélyi terepen a hosszú hajtások alatt fel szo
kott vetődni. Vállán a kastélyból átvett puskával, zsebében pár tölténnyel a kijelölt ál
lásain szabályszerűen foglalt helyet és tartott ki -  és nem unatkozott. Nem hiányolta 
azt a felkészültséget, amiben napok előtt, az alföldi vadászaton része volt; a puskahor
dozó- és töltögető inast, a töltényeket, a széket, a felöltőt hordozó személyt, mögöttük 
a vadszállító kosarakkal és rudakkal felszerelt hajtókat.

Az öregúrnak hamarosan sikerült terítékre hoznia „a nyulat”, első Retyezát-vidéki 
nyulát. A tűzrakás mellett, ebédidőben élénk beszámoló folyt a vadászat mozzanatai
ról, a megszökött rókáról, a Dupagyál egykori farkasairól, vadalmázó medvéjéről. 
Inkey aztán poharát koccintásra emelve, jóízű huszársággal ilyesfélét mondott:

-  Istókuccse, úgy vagyok most ezzel az első retyezáti nyúllal, hogy jobban örülök 
neki, mint annak a, kedvem ellenére, százezrediknek befutott nyúlnak. Erre a derék 
nyúlra nem is volt éppenséggel könnyű lövés. Láttára közel álltam ahhoz, hogy el fo
gom hibázni. Annyira meglepett, mintha vadászlázt kaptam volna, ahogyan azt a „rit
ka” vad kelti fel az emberben. Ahogyan nagyvadnál, az elejtett zerge felett, vadászias

421



szokás itt is kölcsönös üdvözletei váltani, éppúgy illesse meg ezt a Idsvadat, az én 
retyezáti nyulamat is a hagyományos waidmannsdank!

A „grand” vadászatokon, éppúgy a szerény kis nyúlhajkurászásokon helytálló báró 
Inkey Antal személyével kapcsolatosan leírásra kívánkozik az a merőben ellentétes vo- 
nású vadászmagatartásról való megemlékezés is -  az úgynevezett „túltelített” szemé
lyekről. Két közvetlen hallomásból ismert esetről teszek említést.

K.[endeffy?] erdélyi gróf meghívást nyert a bánsági Cs. grófi uradalom téli nyúlva- 
dászatára. Várható esemény: 3 napi hajtásokkal közel 4000 nyúl. Szokatlan feladat vár 
a hegyvidéki vendégvadászra, aki otthonában sörétes fegyvert többnyire csak tavaszi 
szalonkahúzáson vesz a kezébe. Százával kell majd ott bukfenceket hányatni a gőzeke- 
szántásokon hemzsegő nyulakból. Magával viszi puskatöltőnek a jágerét, aki majd az 
elejtett nyulakat számon fogja tartani. Az első napon jól, élénken megy a dolog, a má
sodikon is megy, megy, de már lanyhábban, a puszta síkságon nincs semmi változatos
ság: nyúl jön a nyúl után, jön kettesével, hármasával is. A harmadik reggelen a gróf arcán 
már unalom jelentkezik, fárasztja a kapkodás, mind nehezebb a puska.

-  Hol tartunk?
A jáger jelenti: -  Nyúl 384!
Egy darabig halad egyenletesen tovább a 8 tagú társaság (gróf, jáger, vadhordozók 

csapata), majd közeledik a záró behajtás, nyulak tömege az előtér síkjában, egynéhány 
lövés, duplázás leadva, utána a gróf a töltött puskáját odanyújtja a jágernek:

-  Lője most maga! Nekem már elég volt!
Több sem kellett a stájer jágernek, úgyis már megzavarodott, félbolond volt az „ezernyi” 

nyúl láttára, belefogott a tüzelésbe ő is, „gyúrta”, ahogy bírta, a végén még bele is fáradt.
Hogy nagyzolt-e a jáger, nem tudni, nyilván összekeverhette a prakszisából isme

retlen, „lehetetlenül nagy” számokat, de a végén valamiképpen közel 80 felé járt volna 
az összeszedett és a rudakra fűzött nyulak száma. A jáger a maga részéről -  egyetértő- 
leg a grófjával -  nemigen kívánkozott azontúl hasonló „mulatságban” részt venni.

A fenti nyúlpuskázók magatartását „telítettségként” jelöltem meg, úgy is mondhat
juk, hogy az a vadászias élvezet szempontjából -  egy vadfaj sorozatára -  alkalmi telí- 
tettségű volt. Mintha más tartalmú lett volna egykoron néhai Hunyady László gróf
nak a magatartása. Lehetett az is vadászati túltelítettségből, de inkább talán 
idegességből származó állapot. A vele történt esetet 1910-ben a pagonyerdésze mondta 
el nekem, amikor a somogyi Mesztegnyőn 14 befogott szarvast vettem át a Retye
záton való megtelepítés céljából.

Amikor a neves oroszlánvadász gróf egy alkalommal Afrikából hazalátogatott, pa
gonyerdésze azzal kívánt neki örömöt szerezni, hogy az uradalom nagy- és apróvadban 
gazdag erdeiben vadászatot rendezne. A gróf a tervet nem fogadta különösebb lelkese
déssel, így halogatta. Sürgetésére a pagonyerdész végül is azzal állt elő: valami újat (!), 
a vadászra izgatóbbat (így!) produkáljon részére, az a megszokottnál különb legyen, 
más a közönségesnél, azaz új legyen!

Erre a pagonyerdész a következő ajánlatot tette:
O maga tanúja volt annak az örömnek, ami a gyerek grófot 30 évvel ezelőtt eltöl- 

tötte: a magas kastélyról golyóval sikerült leemelnie az első verebet. A veréb prepa- 
ráltan azóta is becsben van tartva. Kezdené el tehát a gróf újból kispuskával a verebe- 
zést, hátha kedvet fog ébreszteni benne! Ha lenne hozzá kedve, bizonyos, hogy újabb 
örömöt hozna, hasonlót a gyermekkori örömhöz.

-  Igaza van! -  válás/ )lt a gróf. -  Úgy kellene tennem, ha azt megtenni lehetne!

422



A grófot a nyugtalansága visszavitte Afrikába. Ismeretes, ami vele ott történt: pél
dátlanul tragikus sorsa a Nílus-parti bozótban ért véget. A meglapult, sebzett orosz
lánnak egy váratlan odacsapása Hunyady László grófon halálos sebet vágott.

Térjünk most vissza az én „nyúleseteimre”!

Külön elbírálást kíván az a körülmény is, amit mint erdész a saját területre vonat
kozó vadgazdálkodás keretében veszek számba. Ettől nagyon is eltérő eredmény mu
tatkozik az idegenben, vendégként lőtt nyulak számához képest. A zöme ez utóbbi va
dászatokra esik.

Amikor az első világháború végével Kanizsára kerültem, az uradalmat elképesztően ki
zsarolt, vadszegény állapotban találtam. Nyúlsűrűség tekintetében a területek gyengébbek 
voltak még az erdélyieknél is. Az akkori helyzetre jellemző példával fogok rámutatni.

Az időben szóba sem kerülhetett vadászatot tartani más vadra, mint rókára és erdei 
szalonkára. Az akkoriban hazaérkező kanizsai honvédtisztek mindenáron lehetőséget 
kerestek a vadászatra, területük azonban nem volt. Bekopogtattak az uradalomhoz, és
-  egyelőre beérve kisebb téli rókahajkurászással is -  felajánlották a hajtóikat.

Tartottunk egy haj tó vadászatot a Mátra-Surdibükk pagonyban. Elén a helyőrségi 
parancsnokkal, kivonultak a tisztek és a hajtok, és elkezdtük a vadászatot. Fél napon át 
nem történt egyetlen lövés sem, ennek ellenére a hajtok 7 nyulat raktak ki a terítékre, 
dróthurokból kiszedett, felpuffadt nyulakat. Az észleleteikről külön számoltak be, 
mindössze 1 vagy 2 életben maradt, megszökött nyúlról. Megdöbbentő volt mindezt 
tapasztalni, és a legvérmesebb reményű tisztek is be kellett, hogy lássák, nyúlra nincs 
helye a vadászatnak.

Erdeink más pagonyaiban is -  a hadba vonult erdőőrök távollétében -  paraszttársa
ságok és vadorzók vadászták le a területeinket. Zsigárd-erdőn kiirtották a gazdag őzál
lományt, fácánból is csak hírmondó maradt.

Evek gondos vadgazdálkodása aztán javított a helyzeten, és így elértük a területek 
vadtartó kapacitásának megfelelő nyúlsűrűséget. Attól kezdve is erdeinkben a lehető 
legmérsékeltebben vadásztunk: 1/3-a kímélet alatt maradt, 2/3-án évi egyszeri hajtóva
dászat, legfeljebb 6-8 puskással, és a legsűrűbb elállás a széles fronton. így aztán évről 
évre egyenletes eredményt értünk el, hasonlóan a fácánnal is.

Visszatérve a lőjegyzékbeli számadathoz, ahhoz nem volt szükséges, hogy valaki 
nagy kiterjedésű vadászterületeket kezelő erdészember legyen, és így jusson számára is 
valami az évi országosan milliós nyúllelövésből. Éppúgy kivehette hasonló, sőt na
gyobb arányban abból több más tízezernyi vadászember is a részét -  nemegyszer egy 
summában. Magyarországon más országokhoz képest mindig volt annyi nyúl, hogy a va
dászjegyes puskás évről évre megfelelő kompetenciát lőhetett a maga számára.

Amennyiben nem jegyeztem volna fel az adatokat pontosan, én is úgy állnék, mint akik 
találomra mondanak ki valamilyen számot, mert lőjegyzéket nem vezettek. Százas, ezres 
tételeknél könnyebb nagyokat is tévedni, legtöbbször felfelé, mert a sikerültebb vadásza
tok eredményei emlékeink számtömegéből tolakodóbban lépnek elő. így fordul aztán elő 
a feltett kérdésekre adott válaszokban még nagyvadnál is: lőttem x, vagy y százat, ha nem 
többet. Apróvadnál meg oda szokás dobni: abból rengeteget, ki tudná azt megmondani!

Vajon találok-e a több ezerre felmenő nyúlszámokból külön megbecsült, egyes ese
teket? Történhetett-e a vadtársadalom legkevesebbre becsült tapsifüleseinél valami ér
dekesebb, feljegyeznivaló? Tudjuk, hogy a nyúlvadászatkor minden sablonosán szokott
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menni, a felmerülő mozzanatok is egyformák, akár keresve, akár hajtásban lőjük meg azt 
a lőtávolban levő, szürke nyulat. Az egyik olyan, mint a másik. Somogy bizonyos vadász
köreiben egy időben szokás volt „slézinger^-ként tisztelni a nyulat. Nyilván azért, mert 
Szilézia (Schlesien) volt a legtöbb nyúljáról ismeretes, meg a magyar nyúl is annyira kö
zönséges volt, amennyire elterjedt volt a nyúlbőrkereskedők között a Schlésinger név.45

Kezdem azzal, hogy a legnevezetesebb nyúl természetesen az első nyúl volt, ame
lyet diákkoromban ejtettem el. Az első nyúljával mindenki így van.

Külön nevezetességre tett szert aztán a 22. nyulam. Nála nagyobb hírnévre egyik 
sem emelkedett.

Harmadéves akadémista voltam Selmecen, amikor a tanszék 1903. november 14-ére 
kitűzött egy hivatalos tanulmányi vadászatot. Akkor juttatott az erdőkincstár az akadé
miának újabb vadászterületet, amely Hont megye határán kívül, a zólyomi sarokban 
volt. Erős 4 órai gyaloglás után Mocsár nevű tót községben gyülekeztünk. Voltunk 
vagy ötvenen puskások, akik „kutyába se vettük” az említett oda-(és vissza-!) 
menetelést, hanem „csatára készültünk” a meghirdetett vaddisznókkal szemben.

A vadszegény területen késő délutánig egyetlen lövés esett, az is őzsutára. Sörétlö- 
véssel került terítékre, ez akkor így volt szokásban.

Az időből még futotta, és késő délután sor került a község közelében még egy utolsó, 
harmadik, ún. vigaszhajtásra. A meredek hegyoldalon tartott hajtásból indult el útjára -  
tacskóktól is szorítva -  az 1. számú mocsárerdei nyúl. A sok puskás között a szerencse fi
ának én lehettem kijelölve, mert „a nyúl” a meredeken egyenesen felém baktatott fel. 
Lent, a völgyben szemrekapva először őzgidának néztem, mert az alkony homályában 
termetre és határozatlan viselkedését tekintve annak is tarthattam. A feltámadt nagy iz
galomban csak akkor nyugodtam meg, amikor az felérkezett a közelembe, és ráismertem 
a hegyek szülte nyúlra; másfélszeresen nagyobb volt, mint a legöregebb zalai nyúl. A do
log könnyen ment. A 14-es puskámmal egy lövéssel sikerült terítékre hoznom.

Az állásomon összegyűlt fiúk a zsákmánnyal ünnepélyes menetben készültek levo
nulni a professzor elé. A hajtókkal levágattak egy, közel májusfa hosszúságú fenyőfát és 
a nyulat annak a közepére akasztották. A rudat aztán 10-12-en vállukra emelték és be
masíroztak a találkozó helyszínére. Nekem a csapat mögött hősként kellett menetel
nem. Legfeljebb a nyúlvéres (!) falombtöret hiányzott a kalapomról. Fogadtatásunk 
a többiek részéről nagy gaudiámmal történt, csak a professzor nem vágott hozzá barát
ságos arcot, neki mosolyogni sem volt szokásában.

A hetenként megjelenő Selmecbányái Híradó a mocsárerdei vadászatról beszámolt, 
ahol engem, mint elejtőt, név szerint is megnevezett.46 Az újságbeli szerepeltetés révén 
valahogy kisvárosi hírességgé váltam.

A dicső vadászatnak azonban reám nézve volt egy kellemetlen utóíze is. Magáról az 
elejtett nyúlról volt szó, annak is a pecsenyeértékéről. A tanszéken szóbelileg is kihir
detett kincstári szabályzat szerint ugyanis az elejtett vad az elejtőt illette meg; azaz 
a nyulat 60 krajcárért megvásárolhatta.

Világos, hogy azt a pénzt nem sajnáltam az óriási, pompás nyúlért, és előre örültem, 
az örökös kecskehús fogyasztása mellett, a gombócos, vadmártásos, finom pecsenyé
nek. Kerestem a kézen közön eltűnt, elsikkasztott nyulat, de nem találtam. Kérdőre 
vontam a hallgatók közül kijelölt vadászmestert is -  előkészítve a 60 krajcárt.

No, azt ugyan keresheted -  szólt a válasz -, a professzor úr már feltétette a szekér
re! A nyulat egyszerűen magának okkupálta. Érthető, hogy méltó haragra gyúltam a ve
lem nem is közölt, önkényes basáskodás felett.
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De mi mást is tehettem  volna? A vis m aiorba mégis bele kellett nyugodnom . A pro
fesszor [Csiby Lőrinc] volt az a nagy buktató tanár, aki Erdészeti Iparm űtanból -  az al
fabetikus névsor szerint éppen velem kezdve ahányan csak hallgatói voltunk, mind a har
mincnyolcunkat megbuktatta.

Csak kezdtem volna ki ő t azzal a nyúllal, mondjuk, ilyen jelszó alatt: N e hagyd ma
gad, Schlésinger!

Az igazságnak tartozom megjegyezni, hogy voltak kimagasló eredményű iskolai vadá
szatok is. Az egyiken 5 vaddisznó, egy másikon 4 őz rókával, császármadárral díszítve, sőt 
egy alkalommal a bélabányai Száraz-hegy (Suchy vrh) környékén 16 nyúl került terítékre.47

Ezen a helyen, a nyulak témájánál számolok be azokról a vadászatokról, amelyeken 
a legtöbb vadat lőttem.

A berzencei uradalomban -  Lankóc táján -  1923. december 20-án folyt le a „tiszti” 
vadászat, és számomra 72 vadat eredményezett. Volt közöttük 33 mezei, 28 üregi nyúl,
1 fogoly, 4 erdei szalonka, 5 fácánkakas és 72-iknek a királyfácánkakas.

Közel hasonló eredm ényű vadászatom volt ugyanott, Berzencén 1924. január 3-án 
50-es, 1926. november 28-án 46-os eredm énnyel és változatos terítékkel.
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Külley barátomnál Zalagógánfán megtörtént, hogy a hagyományos téli hajtóvadá- 
szaton 48 nyúl és 1 vadliba feküdt előttem a terítéken.

Végül megemlítem az 1926. december 28-29-ei vadászatot, ahol a terítéken 179 
nyúl és 14 fogoly volt, és ebből én 73 nyulat és 10 foglyot lőttem. Ennél gazdagabb 
eredményben nekem nem volt részem.

Ilyen eseményeket a mostanában szokásos „brigádvadászatokon” egy-egy puskás 
már nem érhet el, mivel többnyire aránytalanul sok a puskás résztvevő. Valamikor nem 
is annyira a puskások, inkább a hajtok számán és a hajtások rendszerén fordul meg a 
dolog. Világos, hogy a puskások számához képest 10-szeresen, 20-, sőt 30-szorosan 
több hajtóval a puskás arányosan több lövéshez jut. Fiamnak is kivételes szerencséje 
volt egyszer, mert egy közép-somogyi, téli mezei vadászaton, amelyen helyettem vett 
részt, a nyulakból 100-on felüli terítéket lőtt. Igen ám, de volt vagy 200 hajtó, puskás 
pedig mindössze 5-6.

Nekem csupán egyszer „lett volna” szerencsém kolosszális eredményű vadászathoz. 
A baj az volt, hogy csak „lett volna”!

Az előre beharangozott nagy dirr-durrból azonban nem lett semmi, illetve csak 
annyi volt az eredmény, hogy 4-5 töltényt lőttem el az útközben talált vadkacsára.

Torontál megyében történt, ahová egy barátom vitt el a predikátumos [nemesi elő- 
nevű] és Schlésinger nevéhez hasonló, Sch. nagybérlőnek híres-neves téli nagyvadásza
tára. A 9000 holdas, gőzekés szántóterületen 500 hajtóval szokták a vadászatot megtar
tani, 14 puskással és 3000 nyúlon felüli eredménnyel. A jól felszerelt puskás 
számíthatott 250-300 nyúlra, ezért ajánlatos volt 500 tölténnyel állítani be a majorba, 
ahol a vadászat a kezdetét vette.

Minket azonban kutyául kellemetlen meglepetés ért, meg azokat az előkelő urakat 
is, akik a megyéből összejöttek. A dologból szinte botrány lett! Minden elő volt készít
ve a „grand”vadászathoz, csupán a hozzá való legfőbb kellék nem volt meg; hiányzott 
az 500 hajtó! Mindössze néhány kirendelt béres tántorgott az istállók körül, azokkal 
meg nem volt mit kezdeni.

Úgy hallatszott, azon fordult volna meg az egész dolog, hogy az „uraság” nem volt 
hajlandó megadni a hajtóknak azt a munkabért, amit azok követeltek. Állítólag 10 fil
lér (!) differencia miatt maradt el a vadászat. Feldühödten hagytuk oda a vendéglátó 
háziúrnak a vigasztalásul lucullusi pompával és bőséggel megrakott ebédlői asztalait. 
A csalódás, ami akkor minket, vadászokat ért, óriási volt.

A nyúlra történő lövési sebzések mineműségében volt egy különleges lefolyású ese
tem. Azt mint „Csapi vadászati élményt” tartom nyilván, és talányszerűen megfejtet- 
lennek maradt.

Sarjeredetű, rudas lomberdei részletet hajtottunk, és annak szövevényes szerkezete 
miatt csak közeire eshetett lövés. Az erdőt kevés hó fedte. A társaság a tagot körüláll- 
ta, én valahol a társaság közepén foglaltam állást. Egy nyúl tartott felém, amit az ösvé
nyen átengedtem, és ahol szálasabb és cserjementes volt az erdő, rálőttem.

A nyúl a lövésre azon helyen feldobta magát, majd visszaesve újból és újból -  me
reven tartott lábakkal -  a magasba pattant. A második lövéssel elhibázva újratöltöttem, 
és belekezdtem abba a mókásan játékosnak látszó lövéssorozatba, aminő nevetséges 
műveletben soha nem volt részem. A nyúl kényszerített rá, mert célom volt, hogy hely
ben marasszam. Úgy emlékszem, hogy a nyúllabdára kilenc lövést adtam, egyiket a má
sik után, mivel mérgemben már mást nem tehettem. Tarthattam attól is, hogy sebzet
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ten bevánszorog a sűrűbe. A hajtok tőlem még messze voltak; a nyúlra való rálövöldö- 
zés -  15-20 lépésnyiről -  nem vezetett célhoz. Képtelen voltam eltalálni a „labdázó 
nyulat”, mert az a földről azon pillanatban rugó módjára feldobta magát, méghozzá 
minden alkalommal olyan, változó magasságra, hogy nem számíthattam ki, vajon hol 
is érje el a lövés. Ez bizony úgy volt: töltöttem és lőttem. A lövés hol alacsony, hol ma
gas volt. Végtére abbahagytam a komikussá vált „munkát”, és beérkeztek a hajtok is. 
A sértetlenül maradt nyúl azon helyen ugrándozott tovább. Nem is kellett a hajtókra 
rászólnom, az egyik gyerek máris futott, és -  többször elhibázott suhintások és csapko
dások után -  a nyúlszőrös labdát végre leütötte. A hajtó aztán eltűnt az erdőben. Én 
pedig haragosan siettem le a társaimhoz, akik a völgyben csodálkozással eltelten vártak 
reám. A hajtásban alig történt egy-két lövés. Magam is nevetve mondtam el az esetet, 
megfeledkeztem azonban a legfontosabb feladatról, hogy a bottal kivégzett nyulat 
együtt vizsgáljuk meg. Az elkeveredett a többi közé, így aztán a szemrevételezés is el
maradt. Ha rágondolok, ma is sajnálom, hogy ez így történt. Érdekes lett volna annak 
a bizonyos horzsoló és ideget érintő sebzésnek a nyitjára rájönni. Ezernyi nyúl között 
sem láttam ehhez hasonló lefolyású ugrándozást.

Csapi erről az esetről emlékezetes számomra.
A csapi eset után évtizedekkel egy érdekes és tanulságos közleményben beszámolót 

olvastam a lövések hatásáról, a jelzésekről. Ez a cikk kapóra jött, sőt kimondottan örö
möt szerzett! Benne megoldottnak találtam a „labdanyúl” jelzéseit, amit annak külö
nös viselkedésére a legelfogadhatóbb magyarázatnak tartok. A sörétek a nyúl lábkör
mét érhették! Ez a különleges, ritka sebzés okozhatta a fel-felugráló mozgást.

(1968)

CSÁSZÁRMADARAIMRÓL

Amikor a természet kifogyhatatlan díszítő művészetével a mezők, rétek, nádasok fau
nájába egy-egy ragyogó, szép madarat állított be, nem feledkezett meg a komoly né
maságba merült hegyvidéki erdőkről sem. A nagy erdők vadregényességébe betelepí
tett egy szerényen élő, a maga nemében parádés tollazatú vadszámyast, a császármadarat. 
A visszaemlékezések némi szemrehányást ébresztenek bennem. Elhanyagoltam az ős
erdők „hosszúnadrágos” kakasát, és csak szórványosan szólaltattam meg a csalsípot, 
hogy a ritkán látható vadmadarat becsaljam.

A hegyvidéki erdők titkokat rejtő lakóját nyugodtan a vadászható „nagyobbak” kö
zé sorolhatjuk. A császármadár -  már a neve is kivételes rangot jelez -  egyenrangú a nála 
jóval testesebb rokonaival, a siket- és a nyírfajdokkal. Azokhoz hasonlóan dürög, hal
kabb szólamokkal, de gyakrabban és finomultabb érzéssel. A tavaszi nászt követően 
még ősszel is dürög, amikor a siket- és nyírfajdkakasok a szerelemtől felhevült tyúkok 
csábító táncát már el is felejtették.

A Retyezát erdeiben e rangos madarakból kevés élt, holott jóformán senki sem va
dászott rájuk. Hunyad megyében a vadászatához nem értettek. Nem keresték, csalsíp- 
pal sem hívták. Mindössze a Zsil völgyében találkoztam olyan erdőt lakó parasztpus
kással, aki a császármadarat mesterien hívta.

A hívás sok fortéllyal járó, nehéz mesterség. A császármadár őszi dürgése a madár
világban különös jelenség. Nem tudhatjuk: vajon nem az a császármadár okosabb-e, 
amelyik a csalóka hang után nem siet, hanem inkább bevárja, hogy szólamára egy -
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hozzá hasonlóan társra váró -  másik madár közeledjék? A császármadár esetében is 
több a kakas, mint a tyúk. Lehetséges az is, hogy a tapasztaltabb vagy egyszer már be
csapott kakas csak azért ad le szólamokat, mert azzal jelezni akarja, hogy ott ő van, ott 
ő az úr, s a másik kakasnak azon a környéken semmi keresnivalója sincs. Amelyik meg 
már megértő társra talált, talán inkább örömében hangicsál, ahogyan akárhány, a fész- 
kelésbe belekezdő madár szokta tenni. A párja iránti hódolatot kifejező énektől és dal
tól elütő más hanggal egyszer-egyszer azért jelez, hogy a családja részére már lefoglalt 
kis élettértől a fajtabelieket is távol tartsa, máskülönben a fiai számára nem jutna ele
gendő táplálék.

A császármadár vadászatához pontos helyismeret, kedvező időjárás és jól megvá
lasztott napszak kell. No meg érteni is kell hozzá. Érteni? Hát kérdés lehet ez is? Hi
szen csak sípolgatni, fütyörészgetni kell a két új közé szorítható tyúkesontsípon, ismé
telgetni az előírt egyszerű, el sem téveszthető szólamokat! De a dolog nem ilyen 
egyszerű ám! És mivel gyakorlat teszi a mestert, a császármadár-vadásza tót is csak sok
sok eredménytelen kísérlet árán lehet elsajátítani.

Az irodalom szerint a „császármadár egy évben kétszer párzik”, helyesebben: „ud- 
varolgat” Tavasszal, április-május hónapokban, és ősszel, szeptember-októberben. Ez 
utóbbi párba állását azonban fészkelés nem követi. A párját keresi ki, amellyel a telet 
átvészeli a következő, tavaszi párosodás- és fészkelésig. Párosán élő madarunkat a gyen
géd vonzalom rokonszenvesen jellemzi.

Iskolapéldáját tapasztaltam ennek 1911. október 16-án, amikor alkalmilag hozzám 
társult ismerősöm nekem is bemutatta a varázslatos hívó vadászatot. Társam komoly 
vadászember, aki élményeinek nagyobb részét a Kárpátok északi, keleti és déli perem
erdeiben szerezte. Mint fatermelő vállalatok vágáskezelő üzemvezetője, mindvégig 
olyan helyeken szolgált, ahol gyakorta találkozott császármadárral. A jelzett nap reg
gelén kettesben cserkésztünk a Zlata-hegyipatak völgyében. Szélmentes, csendes, szép 
napos időben ballagtunk.

A bükkös övezetből kiérve a lucfenyő egybefolyó tenyészeti határát értük el. A pa
gonyt kanyargós, csendes folyású patak felezte. A régebben kiszálait vágásterületen 
magányosan álló hagyásfák között sűrű cserjefoltok bújtatták a vadat. A bükkfák alatt 
vastag levélalom feküdt. Buja aljnövényzet, elszórtan fatörmelékhalmok, korhadt, fek
vő farönkök és tuskók jellemezték a vadnak igen alkalmas, tipikus vadsűrűt.

Társammal az általa kijelölt helyen csendesen elhelyezkedtünk. Golyós puskámba 
teljesköpenyű, sima lövedéket csúsztattam, ami a kis testű madarat nem roncsolja szét. 
Társam Büchs fegyverének sörétes csövét 8-as tölténnyel töltötte be. Megegyeztünk, 
hogy az első kakasra én lövök, az esetleges másodikra pedig társam. A császártyúkot 
számításba se vettük, a vadászok előtt csak a felfuvalkodott, hetyke kis kakas -  a torka 
alatti, fehér szegélyű fekete folttal -  érték.

Társam jó negyedórás, s csendes várakozás után kezdte el a hívást. A sípból meste
ri hangokat csalt elő. A szólamokat modulálta, és váltakozó szünetekkel, más-más ár
nyalattal fújt. A hangon még kézfejével is segített. De a hívó bármennyire is szépen 
hangzott, madár nem jelentkezett. Az ismert válasz és szárnyrebbenés elmaradt.

Állásunkat elhagytuk, és a patak mentén feljebb hurcolkodtunk. Újabb leshelyünkön 
az előbbiek ismétlődtek meg. Kellő várakozás után felhangzott a hívó rövid sípolása. 
Hallgatóztunk. Semmi. Újabb rövid szólamok. No végre! A vágás felől a fogolyszárny 
berrenéséhez hasonló zaj hallatszott. Izgatottan kutattuk át a terepet és a fegyvereket 
szorosabbra fogtuk. Csend és csend körös-körül. Ám a feszültség nem engedett. És íme!
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Közvetlenül előttünk hosszú, vastag bükktönk feküdt. A vége belenyúlt a sűrű cser
jésbe. És ott, a fatönk végén valami mozdult. Császármadár! Fején felborzolt tollaza
tú, fekete torkú kakas tánclépéseket lejtve közeledett felénk. Gyönyörű volt! A tetsze
tősen büszke tartású kis hím önfeledten lépdelt előre. Fegyverem célgombja a begyén 
táncolt, csak a gyorsított ravaszt kellett megérintenem.

A csattanásra a „hídról” lefordult. Tarka tollazatából néhány szál lebegve szállt le a föld
re. Meg volt tehát az első. Be is értük volna ennyivel, ha társam a folytatást nem eről
teti. De a fáradságot megérte, mert ezek után következett csak az igazi. A császárma
dár behívása ugyanis akkor könnyű, amikor a madár szólítja fel hívásra a vadászt. 
Megunva az egyedüllétet, ő maga árulja el hollétét, hogy megértő társra találjon. A csend
ben figyelő vadász kilesheti amint éles, „szívó” sípolással a kakas és a tyúk szólítgatják, 
hívogatják egymást. De esetünkben a madarak hallgattak, így nekünk kellett a tartóz
kodási helyüket megkeresni.

Társam a madarak némasága ellenére is hozzáfogott -  szavajárása szerint -  a hívás 
„kidolgozásához”. Az egész napot rászántuk. Az erdőbe mind beljebb hatoltunk. A bejárt 
terep társamnak nagyon tetszett, és fáradozásunk sikerét bizonyosra vette. Öreg bükk- 
törzs tövében telepedtünk le. A síp harmadik szólamára meghallottuk a jól ismert rebbe- 
nést, majd az azt követő szárnysuhogást, és íme: a kakas a felettünk terebélyesedő bükk
fa vastag ágára gallyazott fel. Társam fegyverének kis kaliberű golyójával onnan emelte 
le. Nem lőtt söréttel, mert a „kisnemest” lovagiasabbnak találta golyóval elejteni.

Vadásznaplóm tanúsága szerint összesen 19 császármadarat zsákmányoltam. Közü
lük, sajnos, csak hármat csalsíppal, a többit a hegyekben való járás-kelés közben, alkal
milag puskáztam le. Szándékosan írom így, hogy lepuskáztam, mert felrebbentés után 
a fákra felgallyazott madarakat lőttem le. Mentségemül felhozom, hogy 11 -et golyó
val, 5-öt söréttel ejtettem el. A sörétlövésekhez a kísérő személyzet adta át saját szol
gálati fegyverét, mivel én a hegyeket Schoenauerrel jártam.

Egy bizonyos. Ezekkel az alkalom adta lövésekkel hegységünk meglevő császárma
dár-állományában nem tettem nagyobb kárt. Létszámuk se nem nőtt, se nem fogyott. 
Egyenletes maradt, ahogyan a természetben működő tényezők azt harmonikus egyen
súlyban tartották.

De mielőtt befejezném a császármadarakról szóló írásomat,megemlékezem még egy 
esetről Augusztus 18-án történt. Egyedül bolyongtam a hegyvidék vágásain. Az egyik 
kiszálait erdőrész cserjéséből a sűrűben megbújt madarak családi kötelékben, közvetle
nül előttem rebbentek fel. Valamennyi anyányi fejlettségűnek látszott. Lehettek vagy 
nyolcán. A testükhöz mérten aránylag rövid, de öblösen ernyő alakú szárnyaikkal meg
lepő könnyedséggel, szinte függőlegesen szálltak fel egy bokrokból kiemelkedő magas 
fára. Gyorsaságban és ügyességben a fiatalok sem maradtak le az öregektől.

A felzavart madarak szétszórtan, 15-20 m magasságban helyezkedtek el a terebélyes 
hegyi juhar szétágazó koronájában és mozdulatlanul figyeltek. A lombozat közül kilát
szó egyik madarat a tartalékból előkeresett sima golyóval lőttem le. Társai továbbra is 
mozdulatlanok maradtak.48

A másiknak a nyaktövét céloztam meg. Az is lepottyant. A váratlan alkalom láttára tűz
be jöttem. Kikerestem egy harmadikat is. Golyóm talált, de hogyan. A lövedék a madarat 
szétvágta. Teste és az egyik szárnya ldilön-külön hullott le a földre. A durva roncsolás 
visszaadta a józanságomat. Vállra vetettem a puskát, és első léptemre a veszélyre ébredt 
madarak erős burrogással elrepültek. Nyílegyenes szárnyalással tűntek el szemem elől.
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A császármadár azonban nem csak mint vadászzsákmány fejedelmi. Pecsenyéje va
lóban a császárok asztalára való. Az igazi vadászok természetesen megvetik a húsért lö
völdözők táborát. De ha a vadászszenvedély párosul az ízes falatok élvezetével is, úgy 
a szerencsés találkozásból csak a vad nyerhet. Az értéke emelkedik és a tisztelőinek tá
bora is. Es aki egyszer is megkóstolta a császármadár illatozó pecsenyéjét, az minden 
bizonnyal igazoltnak találja a nevében szereplő jelzőt: „bonasia” 49

ŐSLÁPOK NYOMÁN -  KULTÚRVIZEK

A hazai őslápok közül a Nagykanizsához közel eső Baláta-tó volt a legelső, amelyet már 
ifjúkoromban, 1905-ben felkerestem. Valami keveset láttam 1920-ban a fonyódi ősláp
ból is. Arra már véglegesen ráillik a „néhai” jelző. Ma a Nagyberek vasútvonalakkal be
hálózott és majorokkal beépített szárazföldi mintagazdaság. A Baláta viszont mindmá
ig megmaradt erdei mocsári őslápnak, vízgazdálkodása azonban az 50 év előtti 
állapothoz képest sokat változott. Jövő biztonságának érdekében elő is lépett: 302 kh- 
nyi természetvédelmi terület. Szintén rezervátummá vált a Kis-Balatonból a középső 
rész, 2400 kh-nyi kiterjedéssel, mindazonáltal a madárvilágban többféle változás állt 
be; az őshonos faunájának gazdagságából sokat veszített. A felsorolt őslápok nyomain 
járva magam is tanúja lehettem a beállított faunabeli változásoknak.

A fonyódi Nagyberekről csak annyi a mondanivalóm, hogy egy7 alkalommal, 1920. 
júlis 11-én ott vadrécére vadásztam. A Fenyves-pusztai szivattyútelep kezelőjének ve
zetésével éppen csak hogy bevergődtünk a partszéli csuhisba. Egész nap magas vízál
lásban gázoltunk, ráadásul szél mellett. A madárvilágból vajmi keveset láttam. Jegyze
teim tanúsága szerint a fárasztó vadászat eredménye (23 patronnal) 11 tőkés réce, 2 
csörgő réce és 1 bölömbika volt. Vizsla hiányában a récék egy része elveszett.

BALÁTA

Balátáról első ízben az 1905. évi naplóm emlékezik meg. Július 2. napjáról olvasom 
a balátai kirándulás élményeit.* Az első feladat volt engedélyt szerezni a Festetics- 
uradalom erdőségébe zárt őslápba való betekintésre. Ehhez az engedélyt -  kollegális 
alapon -  Hajnóczy Zsigmond, szentai főerdész adta meg. Ismerte kapcsolatomat 
Hermán Ottóval, és gémek begyűjtése céljából feljogosított a fegyverhasználatra is. 
A legkényesebb kérdés a tóra való mikénti bejutás volt. Krenusz nevű erdőőr volt az 
egyedüli személy, aki egy kimustrált, otrombán nehéz csónakot őrzött elrejtve a ná
dasban, de a tavon ő maga sem járt már évek óta. Nem is kívánkozott senki oda. Mint 
Hajnóczy mondotta: nem kívánta senki sem „az életét reszkírozni” azzal, hogy -  
hosszú rúd segítségével -  a csurgó fenekű ladikot betuszkolja a főzeléksűrűségű, hí- 
náros, bűzlő vízen csak azért, hogy a legközelebbi gémtelepet közelről megszemlél
je és „illatát élvezze” Én viszont éppen a telepek felkereséséről nem mondhattam le, 
mert annak izgató látványosságáról akkoriban még felvételeket sem láttunk. Hajnó
czy kolléga bizonyos kikötésekkel hozzájárult a csónak használatához: a csónakot 
Krenusz fogja tologatni a legismertebb vonalakon végig, és egy percre sem hagyja

* Ez a Baláta-tói leírás egy változatban megjelent. Lásd a 208. számú bibliográfiai tételt.
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megállani, mert az akkor helyzetéből elmozdítható nem lesz. Nekem a rövid nyelű 
falapáttal kötelességem lesz a beszivárgó víz méréséről gondoskodni. Végül egy rúd
dal ajánlatos lesz az útbaeső növényzetet is széjjeltolni. Tekintettel az aznap uralko
dó rendkívüli hőségre, és a mindkét utasra nézve megerőltető munkavégzésre, az is 
kikötése volt, hogy az őslápi vadonban nem fogunk sokáig bent maradni. Rosszullét 
esetén ugyanis segítségre egyáltalában nem számíthatunk.

A veszélyesség abból állt, hogy a vízzel megtelő csónak vagy elbillen, vagy a terhe 
alatt belesüllyed az iszapos vízbe. (Az idő tájt még élénken éltek emlékezetben egyes 
vidékbeli vízitragédiák. A bérlő Birck család fiainak egyike Dráva menti csónakos vad- 
récevadászaton az iszapba fúlt. Feigl pogányszentpéteri eredőőr pedig a halastóból egy 
lelőtt szárcsát iparkodott kihozni, miközben szintén a vízbe fúlt. A szerencsétlen kar
társ temetésén egyébként ott voltam.) Hajnóczy ezért óvott minket a „reszkírtől”

Iharosberényből parasztszekéren indultam el Kanizsaberek-puszta felé. A kigyé- 
rült, túlkoros, „avas” tölgyes, az Alsóerdő a kora reggeli órákban élénk madárvilágot 
tárt elém. A fák Lorwjtbus-bunkós koronáin kék galambok, gerlék, csókák, seregélyek 
sütkéreztek, s légtornászó szalakóták, hangoskodó küllők, tarka búbosbankák tették 
élénkebbé a képet. A berényi Alsóerdőn voltak otthonosak a vidékünkről azóta vég
legesen eltűnt örvös légykapók is. O tt figyeltem meg a kormos légykapót is, amely 
megfigyelésemet Chernel vezette be az irodalomba. Ugyanott részesültem abban a 
kivételes szerencsében, hogy fészkelő fehérkörmű vércsével és darázsölyvvel talál
koztam. A magori akolnál -  olvasom a naplóból -  a tócsa közepéről kimagasló tölgy
óriáson egy tömzsi ragadozó madár gubbasztott. A megközelíthetetlen kakasülőről 
nyugodtan szemlélődött. Amennyiben nem tévedtem, békászó sas volt. Aquila! Nagy 
ritkaság, nagy élmény!

A Kanizsa-berki erdőőrt is felveszem a kocsira, ő majd kint fog maradni a parton. 
Vigyázni fog ránk (baj esetén futár lenne) -  ez volt számára a rendelkezés, egyébként 
is kíváncsi volt a Baláta vidékére.

Beérkeztünk a Kaszó-pusztai erdőségbe. Uralkodó fanem a tölgy, a tisztások sű
rűn ellepve Spaj-tium-ma\, az erdőt 120 ölenként 4 öles nyiladékok osztják tagokra, a ta
gok közepén külön 2 öles „steiglik” (vadászvonalak) hálózata. Vadászparadicsom ez 
itt szarvasra, őzre, maga a balátai ingovány rejtett kincsek tartalékpagonya a nemes 
vad számára. A száraz erdőrészleteket dámvad is lakja.
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A láp peremerdeinek főfanemei a mezgés éger, a nyír és a füles fűz. Az égeresek 
lombdíszén furcsa rovarkárosítást észlelünk, az Agelastica alni feketés alapszínű álcái
nak rágása után a fákon szitaszerű levélvázak maradtak vissza. Helyenként vízbe fulladt 
fák csontvázai rontanak a háttérben álló erdők üde színén. A katlanszerű mélyedést be
töltő erdei tó fölös vízének ugyanis nincsen lefolyása. Maga a láp a „nagy” és a „kis” 
Balátából áll, azonfelül számtalan kisebb-nagyobb pocsolyából, amelyek mind más
más néven ismeretesek. Nádas kevés van, legnagyobb része csuhis, a kisebb víztükrű 
Kis-Baláta és környéke egészében zsombék. Az erdőőrök a tó partján megmutatnak 
egy kivételesen nagy méretű tölgyet, kerülete embermagasságban 7 méter. Meglep a fa 
egészségi állapota; teljesen tömörnek és romlatlannak látszik. Mintegy 8 méter maga
san egy kampós vasszeget tart. A néphit szerint a vidék egykori zsiványai (Patkó és 
Kutyási) a pénzüket ott rejtették el. A Kaszó-pusztai, magányosan álló, kis útszéli csár
dát még én is láttam; a betyárok egykori tanyája már lakatlan és düledező volt. A Kaszó- 
pusztai főúri kastély és erdészeti telep jóval később épült fel a csárda közelében. Tár
saim elmondják, hogy a Baláta-tó halai a kárász és a compó. Újság volt előttem az 
erdőben mászkáló teknőst látni. A láp feltáratlanságára mutatott az a körülmény, hogy 
a Baláta két ma ismert ritka természeti nevezetessége, a Vipera b. bertis L. és a rovarfo
gó növény, az Aldrovanda akkoriban, de később sem került szóba.

Felszerelésem tárgyai voltak: 12-ös, kakasnélküli sörétes fegyver, különféle erőssé
gű töltények, a madárgyomrok csomagolására alkalmas dobozok, hozzá intatóspapír, 
boncolókés és távcső.

Csónakunkat csak nagy üggyel-bajjal tudtuk keresztülnyomni a tó nyílt víztükrét 
övező növényzeten. Vörös szakállú, derék Krenusz barátom, típusa a szolgálatban 
mindenre kész, edzett és bátor, vérbeli erdészeknek, lábait álló helyzetben szétfeszítve, 
a nehéz tákolmányt a fenékig leérő, 4 m hosszú rúddal tologatta előre -  irányt véve a 
kb. 200 lépésnyire levő első rekettyésnek. Nagyon vigyázott arra, hogy a csónak bár
mennyire is gyengén, de mindig mozgásban maradjon, és elkerülje a tóba süllyedt egy
kori padozat víz alá került cölöpéit és alkatrészeit.

Évtizeddel előbb ugyanis az történt, hogy gróf (1910-től herceg) Festetics Tasziló el
rendelte: a vízimadarakra való vadászat céljából egy mólót építsenek be a tó nyílt víz
tükréig. Tudnivaló volt, hogy a költési aspektus lejártával a háborítatlan Balátán a tőkés 
récék ezrei szoktak összegyűlni -  beleértve az akkoriban közel 16 000 kh kiterjedésű kis- 
balatoni mocsárlápnak (Zimány, Sanyar, Sávoly, Vörs) helyet változtató vadrécéit is. 
A Balátáról húztak aztán ki az iharosi, csekepusztai és berényi mezei tarlókra.

Különösen emlékezetes előttem az 1904. augusztus 30-ai kirajzásuk a Balátáról. Es
tefelé, de még világosban, érkezett egy tőkés récékből összeálló sereg a Tuskós-dűlő ló- 
herés árpatarlóira, és ott mindjárt le is szállt. A majorból érkezett telefonértesítésre 
ahányan puskások voltunk, oda mind kikocsiztunk, és beálltunk a lóherés tarlóra. 
Mintha egerek nyüzsögtek volna az arasznyi magas herésben, járták a récék a tarlót. 
A megbeszélés szerint be kellett volna várnunk a sötétedést, de egy laikus puskás elsi
etett duplázása a vadrécéket túl korán reptette fel, mire aztán a további lövések is 
összevissza zuhogtak. A szárnyra kelt tömeget 4-5000-re becsültem. A hazárdlövések- 
kel magasba felzavart récékből mindössze egy tucatnyit sikerült felszednünk.

A vadrécékkel hasonló módon járt Festetics Tasziló is, amikor az elkészített pado
zaton először ment be húzásra a tóba. Az ígéretes vadászaton Hajnóczy főerdész is je
len volt. A lápot ezernyi réce lepte el, ám nagy volt a csalódás. A gróf első duplájára 
ahány réce csak a Balátán volt, mind felkerekedett, és a lápot elérhetetlen magasságban
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hagyta el. A gróf nem is járt ki többet, a deszkamóló pedig magára hagyva összeomlott 
és hamarosan veszendőbe is ment.

Az ismert előzmények után látogatásomkor én sem várhattam sokat a balátai réce
vadászattól. Nem is lőttem egyet sem, látni sem láttam többet, mint a partszél menti 
csuhisból egy-egy kisurranó tőkés- és cigány récét. Július 2-án a bennszülött vadrécék
ből többre számíthattam, bár azt előre mondták, hogy abban az évben a balátai madár
populáció általában megfogyott.

A tó madárvilágának tulajdonképpeni érdekességét a gémtelepek adták. Legelső cé
lunk volt a tó közepe táján kiemelkedő szigethez eljutni, ahol a fűzbokrok a szürke gé
mek fészkeivel voltak telve. Erről a gémtelepről kerültek ki a környék halastavait láto
gató szürke gémek, és estek olykor-olykor áldozatul a tóőrök fegyverének.

A gémtelepig lövést nem tettem. Közeledőinkre az öreg gémek szép csendesen el
illantak, csupán 1-2 maradt vissza. A felettünk keringőkből az első duplázásra kettő 
mindjárt lefordult.

A bokroknál kiszálltunk. Ezt azok az „ingó iszaptéglák” -  úszó szigetek -  tették le
hetővé, amelyek egymáshoz tapadva ott összegyűltek, és egy időre az embert is meg
bírták. A magas égerfákra telepedett gémek csak messziről nézegettek felénk, időnként 
aztán a telepet keringték körül. A délelőtt folyamán sikerült még 12 szürke gémet lő
nöm és vizsgálat alá vennem.

Első volt a Hermán Ottó részére beígért gyomrok kiszedése. Kevés hal- és főképpen 
békacsontmaradványokat találtam bennük, de kerültek elő bogár- (Coleopte?-a) részek is. 
Legjobban meglepett a legtöbb gyomorban csomóban tekergő gilisztaférgek (Taenia- 
félék) tömege. A kötőtű vastagságú férgek leletével nagyra voltam, és a gyomrokat gon
dosan ráhelyeztem a mind jobban vízzel megtelő csónakban halomra rakott gémek szá
raz tollazatára. (Ott tartottam különben a töltényeket is.) Az élősdiek között a Madártani 
Intézet 6 fajt talált, de a vízi életmódú madaraknál valamennyi közönséges.

A szürkegém-kolóniától jóval beljebb találtuk a bakcsók és vegyesen néhány üstö
kösgém telepét. A vizet ellepő növényi akadályok miatt azonban nem tudtunk odáig 
bejutni. Túl fárasztó volt egyáltalán fenntartani magunkat, a napszúrás határáig terje
dő verőfény és a vízen megrekedt hőség is bágyasztólag hatott. Bűzös volt az egymás
ra rakott gémek teteme is. Nagy részét ki kellett hánynunk, hogy ezzel is tehermente
sítsük az átivódástól túl nehézzé vált csónakot. Csak hosszas kísérletezés és forgolódás 
után sikerült a már repképes, sötétbarna tollazatú, fiatal bakcsókból kettőt, és ugyan
csak a selyem tollazatú üstökösgémekből is kettőt lelőnöm, és belőlük egyet-egyet ke
serves munkával -  mindezt a fáradhatatlan Krenusz segítségével -  begyűjtenem.

A naplóból kiolvasom még a következő megfigyeléseket:
Kis kócsag (Ardea garzettá) a Balátán elvétve megfordul. Első lövésemre a szürke 

gémekkel együtt ezúttal is szárnyra kapott egy, s mint valami ezüstfehér lepke, lenge 
szárnyakkal imbolygott a messzeség kékségében, mígnem nyomtalanul elveszett. Ké
sőbb sem tért vissza. (Naplómban kifejezetten a „garzetta” szerepel; meglep, hogy nem 
nagy kócsagról tettem említést.) Észleltem 2 kanalasgémet is: „lövésre nem kerültek, 
szintén ékességei az itteni vízimadárságnak” -  írja a napló.

Az erdőőrök bemondása szerint a vörös gém is „rendes madara a tónak”, de egyet 
sem láttunk. Nem észleltünk bölömbikát sem, bár „a zsombékos tórészeken egyesével 
elő szokott fordulni” Láttak itt már fekete gólyát is.

Nagy reményeket fűztem a batlákhoz. Az 1900-as években ezrével húztak le a Kis- 
Balatonról a kanizsai Principális-ártér terjedelmes mocsaraira. Júniusban és júliusban
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megszokott, napi kép volt a város felett a csapatot csapattal követő „vadpókák” töme
geit látnunk. Jövet is, menet is ugyanazt a vonalat tartották be, pontosan a város felett, 
és a lakosság körében már feltűnést sem keltettek. 1905-ben megszűnt ez az érdekes 
jelenség, és batlát a Balátán sem figyeltünk meg.

Csalódás ért a szárcsák és a vízityúkok szempontjából is. A Balátán ezekből is sokat 
vártam. Ám nem észleltünk egyetlen szárcsát sem, vízityúkból is mindössze egyet, 
amely hang után árulta el magát.

Vöcsökfélét nem észleltünk, pedig a kis vöcsök közönséges a vidék valamennyi er
dei tavában és kenderáztatójában. Krenusz mondja, hogy egy fülesvöcsök-preparátu- 
mot mint ritkaságot őriz.

Bíbicet az ősláp peremén egyet figyeltünk meg, cankókból mindössze 2 erdei cankót 
a külső dágványok partján. Sirályokból egyetlen .dankasirály mutatkozott, egyéb vízima
dárral -  kivéve 2 nádirigót és 1 nádiposzátát -  aztán nem is találkoztunk.

Az erdőövezte ősláp ragadozó madaraiból nem észleltünk mást, csak egy dél táján 
megjelenő barna rétihéját; „a szürke gémek rekedtes szólamokkal jelezték jöttét.” Elő
fordulónak jelzik az egerészölyvet, ritkábban a kányát és a békászó sast. Rendes jelenség 
a rétisas, a magas szálerdők mélyén megkísérelte a fészkelést is, de lövésre ritkán került.

A déli órák közeledtével a láp felett már nem is látunk madarat repkedni. Valami ér
dekes vendégmadár előbukkanására vagy érkezésére is hiába várunk. Emlékül szedünk 
néhány szálat a „fehér liliomból” (tündérrózsa: Nymphaea alba), a lápi vizek legszebb 
virágából. Aztán kikecmergünk a „békalencsével” és „békanyállal” ellepett tónak fené
kig hínáros, „békanyálas” (fonalas alga), csónakmarasztaló sűrűjéből, és a már ismert 
vonalon a „kikötőhöz” igyekszünk.

Teljes 4 órát töltöttünk a tóban. Ez rekordidőnek számított, és annyira nyugtalaní
totta Hajnóczyt, felelős házigazdánkat, hogy Szentáról még délelőtt kikocsizott a tó
hoz, és lövéssel is figyelmeztetett a visszavonulásra.

A tikkasztó napsütéstől bódultán, valamint a rekedt levegőjű láp bűzös, fullasztó pá
rájától csuromvizesre izzadtan, elfásult tagokkal vergődtünk ki a partra. A jó öreg Haj
nóczy hangos szidalmakkal fogadott, hozzá kacskaringósakat is káromkodott, majd 
megbékélve, hogy épségben visszakerültünk, a kalandvágyó fiú apjának büszkeségével 
szorított velem kezet. Én pedig a derék erdőőrtől a leghálásabb köszönettel vettem bú
csút, mert neki köszönhettem, hogy mint madarász elsőnek kereshettem fel a titokza
tos Baláta rejtett gémtelepeit.

Eltávozva az ingoványtól, érdekes feljegyzésre kívánkozott az erdőterületen fészke
lő sordélyokról vett megfigyelés. Alacsony tölgykultúrák és seprőjeneszteres tisztások 
körül számos sordélyt figyeltünk meg, nem egyet a nyiladékokon rovarok után keres
gélve. Szokatlan jelenség maradt ez az általában a nyílt mezőkhöz -  és azokon is csak 
egyes dűlőkhöz -  ragaszkodó sordélyokról.

KIS-BALATON

A természet alkotta erdők csarnokaiból kilépve az őslápnak még eredeti térítőjével ki
simuló Kis-Balaton határtalannak tetsző síkján a vadvizek világába nyertem betekin
tést. Amíg a nagy7 erdők légterében legerősebben a szirti sas izgatta fel a képzeletemet, 
ide elsősorban a csupán könyvekből, képekről és gyűjteményből ismert ritka madár, 
a nemes kócsag vonzott. A kócsag a „lápok legelőkelőbb, gyönyörűséges, királyi mada
ra”; a szelídségnek, a bájnak, a hófehér ékességnek a megtestesítője. A sötéten örvény
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lő, büszke sassal szemben egészen más a környezet is, amelyben él. A fehérségével is 
kivilágló, lenge alakja a sárga nádasokkal keretezett zöldes lápok napsütéses síkján tű 
nik fel. Hasonló a pillangóhoz, amely távoztában beolvad a kékesszürke légbe.

1921. július 9-én a hídvégi Zala-hídnál barátommal külön-külön csónakba szállunk. 
Célunk: az éjszakát is bent tölteni az ősláp legkevésbé ism ert világában.

Csónakjainkat a Zala folyón egy-egy magyaródi pákász-csíkász irányítja be. Az én 
emberem egész életében nagy lókötő lehetett. Szavaiból kiveszem: volt már mezőőr, 
kisegítő erdőkerülő, halcsősz, vidrafogó, alkalmilag puskázó vadorzó, teljes száz száza
lékban pedig első osztályú orvhalász. M a is afféle. Egyébként meg hivatalos vezetőnek 
szokták alkalmazni, m ert nála senki sem ismeri jobban a Kis-Balaton vízmagasságát, 
folyókáit a riáderdők sűrűjében és haljárásait. A maga módján pedig ismeri a növény- 
és madárvilágot is. Ahogyan a finom megfigyelőérzékkel m egáldott őslakók elnevez
ték, kérdezés nélkül is, de sok szükségtelen káromkodás között magyarázza el a víz 
mélysége szerint változó növényzet sorrendjét: nád, gyékény, káka, sás és csuhi, illetve 
zsombék. A gyékény kétféle: hordógyékény és szövőgyékény, sásból pedig dögsás, csík
sás, feketesás és vörössás alkotják a növényzet nagyobb részét. Beszél a súlyomról, a fe
hér és sárga tavirózsáról, a „vízitökről”, a kócsagot meg csak „fehér gém nek” mondja.
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A kis-balatoni mocsárlápot tápláló Zala folyó medrét az iszaphordalék már annyira 
feltőltötte, hogy az összeszűkült meder partjairól felverődött, 3-4 m magas nád a csó
nak felett szinte összeér. A mederből kiáramló víz aztán elöntve tart tízezer holdnyi 
térséget, azon pedig száraz évszakokban is állandóan megmarad víz, mivel maga a Ba
laton is visszaduzzaszt, meg a szelek is visszakorbácsolják a víztömeget a lapályra. Mi 
az őslápot még ilyen ősállapotában találtuk, a meder szabályozása akkor még csak ter
vezés alatt állt. A vadvizes területet a kotrógépek munkája később V4-ére szűkítette le, 
ahhoz képest aztán a szárnyasok sokasága is arányosan csökkent, sőt egyes madárfajnál 
végzetes mértékben visszaesett. Legszembetűnőbben történt ez a batlák (íbiszek) tö
megével. Első útjainkon, a költés idejében, a gázlómadarak ezrei repkedtek naphosszat 
felettünk -  fekete pontokkal szórva be a láthatárt. Egyes leírások szerint két évtizeddel 
előbb még ennél is többen voltak.

1921-ben a nagy kócsag még nem élvezett törvényes tilalmat,50 és állománya szem
mel láthatóan fogyatkozni kezdett. Ekkor kezdte el a Madártani Intézet megbízásából 
„kócsagőri” szolgálatát a vörsi Gulyás József halászgazda, rendszeres javadalmazással és 
szolgálati szabályzattal. Az intézményes természetvédelem terén tett lépésre mi, ma
gyarok büszkék lehetünk annak ellenére is, hogy a kócsagvédelem nemes eszméjének 
gyakorlati alapját egy holland ornitológus vetette meg. A hivatásos „kócsagőri” tiszt
ség -  szakalkalmazási minőségben -  a földkerekségen akkoriban kétségtelenül az 
egyetlen volt, és nem volt mindennapi az én megbízatásom sem; a Madártani Intézet 
részéről ún. „felügyeletet” gyakorolni a kócsagtelepek felett.

Az akkori megfigyelések szerint kora tavasszal nagy kócsagból 35-38 szokott a Kis- 
Balaton ősi fészkelőhelyeire visszaérkezni. A kis-balatoni illetőségű, kedves vándorok 
a legmagasabb nádasban jól kiválasztott és -elrejtett fészkelőhelyükön 12-17 párra sza
kadva élték a családi életüket. Egy-két nőtlen példány aztán elkóborolt a Nagy-Bala- 
ton déli partjaira, és a távolabbi halastavak vizeire is ellátogatott.

A madarak száma június végére, a fiókák kirepülésére, nagyjából a kétszeresére sza
porodott. A tojások és a fiókák közel a fele rendszerint elpusztult. Az elköltöző -  átlag 
70 -  madárból a következő tavaszon megint csak mintegy a fele érkezett vissza. Vagy 
a hosszú úton pusztultak el, vagy más helyekre telepedtek át. Az európai élőtérben te
hát e kiveszésre ítélt, nemes madárfaj egyedeiben szaporodás alig mutatkozott.

Mivel élő kócsagot még nem láttam, az ősláp közepén egész napi megfigyelésre 
megfelelő pontot kerestünk. Erre legalkalmasabbnak a déli (vörsi) és az északi 
(zalavári) nyílt vizeket összekötő nádsáv mutatkozott, a Zala partjától valamivel dé
lebbre. A csónakban ülve ott vártam hajnali 2 órától kezdve a madárvilág ébredését. 
Magán a fészkelőhelyen nem kívántam a kócsagokat háborgatni.

A szürke homályban legelőször egy kócsag nagyságú, fehér színű madár közeledett 
hangtalanul, egyenletes repüléssel a leshelyünk felé. A homályos háttérből kifehérlő 
alakját kócsagnak néztem és lelőttem. Azonban nagy csalódás ért, mert amikor kézbe 
vettem, kócsag helyett kanalasgém lett belőle. Szerencsére öreg hím. Ebből a „sajátsá
gos, egzotikus külsejű” madárból négyszer annyi volt, mint nagy kócsagból. Számom
ra elég volt ennek az egynek a begyűjtése is. Bevallom: az elején sok távcsövezésbe ke
rült, míg a messziről egymáshoz hasonló két fehér madár megkülönböztetésének a nyitjára 
rájöttem. Bizony gyakorlat teszi az embert! Hiába olvastam ki a könyvekből többek kö
zött azt is, hogy a nemes kócsag -  hasonlóan a gémekhez -  repülés közben behúzza, vi
szont a kanalasgém előrenyújtva tartja a nyakát. Ezeket a jeleket, mert azokra senki 
sem figyelmeztetett, többször meg kellett figyelnem, hogy aztán többé ne eshessek té
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vedésbe. Az elnézésből lelőtt kanalasgém a Madártani Intézet gyűjteményébe került, 
ott éppen szükség volt egy kifogástalan tollazatú példányra. A kanalasgém sem volt vé
dett madár.51

A vízen eltöltött éjszaka nem lett volna annyira kellemeden, ha a szúnyogok milliói bé
kén hagyták volna az embert, de a vérszopó feneférgek -  szünet nélkül támadva -  kegyet
lenül megkínoztak. Barátom valami páratlan hatásúnak hirdetett olajjal kente be magát, a 
csodaszer azonban fél óra múlva arcbőrére száradt, és a zizegő szúnyogok éhes hadát még 
a korábbinál is jobban vonzotta. Nekem meg a szúnyogok csípéseitől a nyakamon golyva
szerű, puha tapintású daganat keletkezett. Barátom figyelmeztetett az arcomat eltorzító, 
különös puffadásra. Magam abból semmi fájdalmast sem éreztem, legfeljebb csak annyit, 
hogy a szemeim is kezdtek bedagadni. Fél nappal később az egész magától felszívódott.

Közben a keskeny csónak szűk zárkájában a tagjaink is meggémberedtek. Olyan szí
vesen szállnánk ki, akár egy talpalatnyi szárazföldön, rövid nyújtózkodásra! Úgy ter
veztük, hogy hosszabb szárazföldi pihenőt majd a Diás-szigeten fogunk tartani.

A szüntelen békahangversenyből hajnali 2 óra után újabb hangok hallatszanak ki. 
A bakcsók rikkantásaiba szürke és vörös gémek rekedt hangja és vadrécék hápogása ve
gyül. Felettünk mind több szárnysuhogás süvít el élesen vagy hangtalanul. Az előbbi
ek tőkés gácsérok, míg az utóbbiak az üstökösgémek

Eltervezett napi műsorunk első része csónakos „cserkészés” lesz, külön-külön 
irányban. Barátom a déli víztükrön fog maradni, én pedig az északi, nagyobb vízfelü
letre indulok. Célunk a kócsag minél közelebbi belopása lesz -  megfigyelendők rajta 
a még ki nem hullott dísztollak is.

A kora hajnal ködös homálya fekszik még a tájon, amikor a megduzzadt Zalán át
kelünk. Öreg csónakosunk rövidesen rátalál arra a vékonyan szivárgó kis folyásra, ame
lyen csónakunk -  bár sok vesződség és erőlködés árán -  a széles nádasgyűrűn keresztül 
benyomható lesz az északi síkvízre. A jelzés nélküli, titokban tartott folyások ismerete 
nélkül lehetetlen volna a vadvizeket bejárni. A csónakot több helyen gyalogosan is tol
ni meg vontatni kellett. A nádasban szárcsa és vízityúk tért ki riadtan előlünk.

Kiérve a nádasból, lebilincselően bájos kép tárul ki előttünk.
A hajnal ezüstszürke ködfátyolából már kirajzolódik a nefelejcskék színű víztükör 

folyton táguló és vízszintesen kiterjedő, sík vonala. A vízszínen szétbomló növényzet 
sárgás és pirosas foltjain felül sötétzöld növénycsokrok emelkednek ki, hogy változato
sabbá tegyék az ég hátterében elmosódó, egyformán kékes tájat. A messziről felkelő 
nap előrevetett fénysugarainál a Badacsony jellegzetes, trapéz alakját vehetjük ki. Egy 
meleg júliusi hajnal megszületésének vagyunk reményekkel eltelt szemlélői!

Néhány szárcsa, vízityúk, vöcsök nyugodtan úszkál a víztükröt keretező nádasok 
szélén. Nem zavarja őket senki; a távolabbra ívelő barna rétihéját már az anyányivá fej
lődött fiatalok is ismerik. A rekedten zsinatoló, lomha szürke gémek és a nyugtalan, 
élénk batlák éjszakai telepeikről még nem indultak el, hogy kiszálljanak messzire, a kül
ső mocsaras térségekre.

Erős távcsővel szemlélem a párás látóteret. Egy magányos, hófehér, magas, vékony 
madáralakról a távolból nagy kócsagra ismerek rá. Mozdulatlanul áll, legalább kilomé
ter távolságban, átellenben, a nádas túlsó szélén. Fehérsége a síkvizet keretező, zöldes
sárga háttérből tündöklőén emeli ki az előkelő, nemes alakját. Szabályszerű izgalom 
fog el: sikerül-e a közelébe jutnunk?

Emberem határozott önbizalommal erősíti, hogy rávezet a „kótyagra” Bízom a vén 
huncutban, mert a feladatra komolyan készül. Hogy a hosszú, lopakodó útvonalon
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„víziszony” ne érhesse, szíverősítővel kínálom meg; borral, amiből egy pintre valót kü
lön az ő kedvéért kellett magammal hoznom. Lotyogását abbahagyja, és torkát meg
köszörülve, áhítattal kezd bele a munkájába. Én a csónak elején ülök, ölemben 12-es, 
angol sörétes vadászfegyverrel, 8-as sörétű töltényekkel, lőkészen.

A nagy kerülőkkel, óvatosan és bizonyos öblözeteknél visszakozások beiktatásával 
megtett csónakos „barkácsolás” közel egy teljes órát vesz igénybe. A rendkívüli félénk
séget mutató madarat legtöbbször nem is látjuk, de helyenként -  ügyesen kikeresett fe
dezékek mögül -  a tartózkodásának helyét ellenőrizzük. Mindketten összeadjuk belo- 
pási gyakorlatunk összes tapasztalatait, és így egyetértve elérünk annyit, hogy a magányos 
kócsag közelébe jutunk. Ott áll kb. 200 lépésnyire, szerencsére nem a nagyvíz szélén, 
hanem egy kis nádsziget mögött. Hogy beérkezésünkig mekkora területen járt-kelt 
élelemkeresés céljából a gázolható, alig félméteres vízben, ezt persze nem állapíthatjuk 
meg. A nagy nádsűrűség szélétől mindenesetre sokkal messzebbre távolodott ef, mint 
ahogyan azt a távolból becsültük.

A 20-25 négyszögöles, közbeeső nádsziget nélkül bizony egyik irányból sem juthat
tunk volna előbbre. Most már az a feladatunk, hogy -  megfelelő igazodások után -  
a sziget, mint takaró, közibénk kerüljön.

Ha emberem eddig is ügyesen viselkedett, most a kényes feladatot még művészie
sebben oldja meg. A legkisebb zaj és vízfreccsenés elkerülésével kezeli a hosszú nyo- 
mórudat, s az aránylag otromba csónak is hangtalanul súrolja a szétterülő sulyomsző- 
nyeget. Szinte a szellemek csendes járásával érkezünk el a nádszigethez, és annak jobb 
szélén, szorosan a nádas árnyékában, úszunk előre, de csak annyit, hogy mindvégig 
fedve maradjunk, álló helyzetből pedig a nád alá húzódva kitekinthessek a zavartalanul 
ott maradt kócsagra. Ott kell legyen, mert nem láttuk elrepülni.

Kitekintve a nádszálak bugái közül, a finom íveléssel megnyúlt, tündéri madár -  
csűdje felettig a vízbe merülten -  feszülten figyel fel a magasba. Nincs messzebbre 
40-50 lépésnyinél. Mód van a választásra: vagy mint ritkaságot megszerezni magát a ma
darat, vagy a lebilincselő képet felvétellel örökíteni meg

A szárnyait szétbontó és a kék vízről imbolyogva felszálló hófehér, nagy madár a nap 
aranysugaraitól csillogó légűrben gyönyörű jelenség volt. Én nem voltam fényképező, 
így a madár elejtése maradt

A hosszú, forró nap folyamán bekalandozzuk még az ősláp nagyobb részét. Megis
merkedem a vadvizek különleges madárfaunájával, a kis függőcinegétől és kékbegytől 
a nyári vadlibákig. Felkeressük a gémtelepeket, és élvezzük a mozgalmas képet, ame
lyet az össze-vissza járókelő vízimadárság tár elénk. Vadászatilag az eredmény bizony 
igen gyenge; tőkés récéből éppen csak hogy kerül az aggatóra. Esti húzáson is a vadré
ce túlon-túl szétszéledt a térség felett.

Barátom, mint szenvedélyes sporthalász, inkább a gazdag halállomány iránt érdek
lődik. Tanulmányozza a varsák, vejszék szerkezetét, és pákászaink halfogásai módsze
reiről hallgat végig hosszú előadásokat. A kiemelésre váró, mázsányi haltömegből könnyű 
lenne pár kívánatos példányt kifognunk. Az ízletes, fényes halak láttára akaratlanul is 
csettintésre áll a nyelvünk. Jellemző a balatoni és a kis-balatoni halászati jogot együt
tesen bérlő részvénytársaság bevezette rendszerre, hogy még az én lókötő emberem 
sem vesz bátorságot, hogy akárcsak egy „selejtes” halacskát is kiemeljen a fogókból. 
Nemcsak szemünk láttára nem merészkedik ezen kockázatos műveletre, hanem egye
düllétében is valószínűleg visszatartotta volna magát. A magyarázatot megadják erre a nap 
közben mellettünk elsikló, idegen csónakok -  rajtuk kakastollas járőrrel és fegyveres
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halőrökkel. Emberein undorral tekint feléjük. -  Hitvány ember valamennyi! -  állapít
ja meg az öreg Szalai savanyúan. De hozzáteszi, miközben megizzadt arcát törölgeti, 
nem értik a dolgukat, túl lehet az eszükön járni!

Gulyás József kócsagőr gondosan kiállított jelentéseiben nekem is be szokott szá
molni a nagy kócsagok, a szürke-, kanalas-, vörös- és üstökösgémek, továbbá a bak
csók és badák azévi számáról. Sajnos, a közölt szám évről évre mind kevesebb volt. A szé
lesre vágott és kikotort Zala (immár csatorna) a Zala-völgy leérkező áradványvizeit 
mind kiadósabban viszi le. A szárazra került magas nádat vágják és égetik. Megválto
zik az ősláp növényzete. A magasabb helyeket sorjában feltörik és telkesítik. A zimányi 
berekben kisebb, bolgár jellegű veteményeskertek létesülnek. Évről évre szélesedik 
a lápszéli szántóföldek területe is. Emberek jönnek-mennek -  kerékpárral is -  a folyó 
védtöltésein, sőt már egy vállalkozó kedvű gépkocsivezető is nyugodtan behajthatna 
a Határ-csatornáig. A parti fűzfákat kivágják és eltüzelik. A legeltetett jószág csordái 
mind beljebb kerülnek az ártérbe, a nyári ludakat Zimányból már ki is szorították. 
Szállásokat, pajtákat, csőszkunyhókat meg karámokat építenek olyan helyeken, ahova 
azelőtt a félénk lúd vezette ki fűcsipegetésére a fiait. A legtöbbje áttelepedik a Velen
cei-tóra. Megfogy a tőkés- és egyéb vadréce, kiszorul a lápon élő, kevés őz, a szigorú 
telek meg a csigákon élő fácánt pusztítják. Könnyebbé válik a vidrák elfogása, rejtek
helyei eltűntek vagy napfényre kerültek. Megfogynak a ragadozó madarak, helyettük 
sehonnai szarkák és varjak fészkelnek -  veszekedően lármázva a felcsapzó fűzbokro
kon. A láp külső peremén a nemes, nagy madarakat közönséges fehér gólyák vált
ják fel.

Egy szemlém alkalmával -  1942 nyarán -  már alig észlelek öt-hatféle madárfajt egy
néhány példányban. A Madártani Intézet roskatag kilátótornyáról szétnézve a régi, 
nagy víztükrök helyén, a kékesszürke iszapmezők közepén, a nyílt vizet egyetlen kis 
pocsolya képviseli, mellette pedig csak pár szomorú szürke gém gubbaszt. Az íbiszek
nek hírmondójuk sincs!

S hol vannak a nemes kócsagok? Évezredek során éltek és szaporodtak itt, és éppen 
nekem, a múlt értékeiért rajongónak kellett szemlátomást megérnem, hogy mint köl
tő példány -  látszólag az utolsó is -  1942-re eltűnjék.

Gulyás utolsó tájékoztató jelentése (1943. július 1-jéről) a következő: „Az idén 4 pár 
kócsag jött, mivel azonban azok az egész nádas leégése folytán fészkelési helyet nem 
találtak, máshová mentek el. Kanalasgém pár jött. Azok közül 4 pár fészkelt, és már to
jásuk is volt. És midőn másodszor mentem a telepre, üres fészkeket, felkoncolt kanalas
gém- és szürkegémfiókákat találtam. Valószínű, hogy róka vagy görény ment be hoz
zájuk, mert azon a részen a nádas teljesen száraz volt. Üstökösgém 16 pár jött, azok 
meg a bokrok hiánya miatt fára fészkeltek, mert a bokrok is elégtek. Ezek tojásait meg 
a szürke varjú pusztította el. Csak 3 fészek maradt épen.”

Ezek szerint 1943 tavaszán 4 pár kócsag mégis felkereste a szülőföldjét, ősszüleik 
kis-balatoni hazáját, az előző, 1942. év tavaszán azonban teljesen elmaradtak, és -  mint 
a kócsagőr írta -  „később sem jelentek meg.”

A hullámzó mozgalmasságú madárvilág jelenségeit részletesen a Madártani Intézet 
Aquilla évkönyvei tartalmazzák.

Manapság a Kis-Balaton „rezervátum” Fészkelő madaraiból talán a legszámosabb 
a nagy kárókatonák (kormoránok) népsége. Azokból tavasztól őszig 9-10-et bármelyik 
napon megfigyelhetünk a Kanizsa alatti, móriczhelyi halastavakon is. Ugyanitt évek
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előtt többször is megjelentek az átvonuló nagy kócsagok és kanalasgémek egyes példá
nyai. Általában elmondhatjuk, hogy az őslápok madaraiból többször és könnyebben le
het megfigyelni a kultúrvizeket is látogató vízimadarakat.

Az első kis-balatoni kirándulások egyikén, még a mederszabályozás megkezdése 
előtt, kellemetlen eset történt velem; egy különösen kedves emléktárgyam veszett be 
örökre az ősláp fenékiszapjába.

Ezúttal is barátommal kettesben, külön-külön csónakon eveztünk befelé a Diás-szi- 
getek felé. A tavaszi hóolvadás után rendkívül magas víz terült szét az egész lapályon, 
különösképpen duzzadt volt, és színültig telve a Zala folyó, a fenékpusztai torkolatig az 
egyetlen bevezető útvonal.

Csónakkezelőink alkalmilag felfogadott, falusi emberek voltak, akiket élőbbről mi 
nem ismertünk. Ok vállalták a mi pákászaink helyettesítését. Az öreg Szalay meg a fél
szemű Dávid aznap valahol nagyvásáron jártak. Már a kezdetkor is sokat mérgelődtünk 
mind a két csónakossal, mert ügyetlenül kezelték a túl keskeny, lapos fenekű, alig 4 m 
hosszú, libegő járműveket, és nemegyszer kerültünk hajszálnyira a felboruláshoz. Kü
lönösen az én emberem kapkodott ide-oda. Az ár hullámain hányódó csónakkal ülő 
helyzetben nem tudott boldogulni, hanem a hátam mögött, szétterjesztett lábakkal haj
ladozott, hol jobbra, hol balra, jómagam pedig éppen csak hogy egyensúlyban tudtam 
magamat tartani. Az alacsony, lapos csónakból könnyen ment volna egy magas terme
tű embernek kibuknia. Lehetett hajnali 2-3 óra, még sötét volt, amikor csónakom egé
szen az oldalára ferdült, és a víz beomlott rajta. Egy ugrással esetleg átkerülhettem vol
na barátomnak a közelben, a mienkével párhuzamosan vibráló csónakjába, de őt is 
kitettem volna annak, hogy a könnyű csónakból vagy kidöntöm, vagy vele együtt azt is 
felborítom. Az ölemben tartott 12-es, automata Winchester hirtelen a vízbe csúszott, 
és bár utánakaptam, az egyszerre eltűnt a zavaros, mély vízben. A gyors karmozdulat 
ugyanakkor lerántotta nyakamból a távcsövet is, amely szintén a vízbe repült és azon
nal elmerült. A csónak is kisiklott alólam, és a beléje kapaszkodó emberrel elsodródott. 
Magam benn ültem hónaljig a vízben, a hideg tavaszi éjjelezésre viselt, bokáig érő, 
hosszú köpönyegem pedig kör alakban szétterülve a vízen egy darabig engem is fenn
tartott. A bélelt, nehéz filccsizmák még lejjebb húztak -  feneket nem éreztem -, köz
ben mind tartósabban, már nyakig süllyedtem be a hideg vízbe. Barátom csónakja e 
közben szintén messzire eltávolodott tőlem -  egyedül maradva a meder középső sod
rában, az ár vitt magával. Úszni hiába próbáltam, mivel az átnedvesedett, bő köpenyeg- 
ben mozdulni is alig tudtam. Nagy töltényes tarisznya is lógott a nyakamban, és a kap
kodásban az is erősen zavart. A meder fenekét sehogy sem érhettem el, hiszen a víz 
magassága 3-4 m közötti volt.

Barátom az árral lefelé sodort csónakjából folyvást kiabált felém, hogy igyekezzem 
ki a partra, mivel egyikük sem tud rajtam segíteni, a veszedelem pedig nagy!

Istenadta szerencsém volt, hogy, akárcsak más veszélyes helyzetekben, a beijedés 
ezúttal sem vett erőt rajtam. Szélesebb folyómedernél kétségtelenül tragikus lett volna 
a helyzetem, mert néhány méternél távolabbi száraz pontig képtelenség lett volna el
vergődnöm télies, bundás, csizmás öltözetemben. Szerencsére a folyó partja csak pár 
méternyire volt tőlem, az ár erős sodra miatt azonban egyhamar azt sem érhettem el. 
Nehezéket képezett a szétbomlott köpönyeg vontatása is. Valahogyan mégis odasod
ródtam a célul kitűzött bal parthoz. Azon az oldalon volt elérhető a szárazföld is, a diási 
sziget építmények nélkül ugyan, de tüzelésre való faanyaggal.
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A mederszéli növényzetben sikerült megkapaszkodnom addig, míg a visszatérő em
berek onnan kihúzhattak. A vízben meglehetősen átfáztam. A közelben elért szigeten 
sem tudtunk a nyers puhafából egy hosszú óránál előbb tüzet gyújtani. A gyenge tűz
rakás mellett szárítgattam aztán magamat és külön a ruháimat, de még 6-8 órával ké
sőbb is hol itt, hol ott éreztem magamon a nedvességet.

A keserves helyzetet egyidejűleg újabb izgalmas munka tette változatossá.
A hidegtől vacogó két pákászt felszólítottuk, hogy a fegyvert és a távcsövet okvetle

nül emeljék ki a vízből. Én fegyvertelenül -  és az átfázás után tornagyakorlatokat vé
gezve -  szemléltem a búvármunkát, barátom pedig fegyveresen osztogatta a parancsa
it. A fráterek nem valami nagy kedvvel láttak neki a munkának, szívesebben 
halasztották volna azt másnapra, vagy -  későbbre. Persze, jelenlétünk nélkül érdeme
sebb vállalkozásnak ígérkezett volna számukra a finom fegyver és a triéder kihalászása!

Csak egyféle búvármunka vezethetett eredményhez. A párhuzamosan egymás mel
lett tartott két csónak láncaiba megkapaszkodva ereszkedtek le -  egymást felváltva -  
embereink a mély vízbe, annak fenekén aztán mezítelen lábaikkal pásztázták végig a víz 
sodra szerint kijelölt helyeket. A munka sokáig tartott, de a fegyver nagy sokára előke
rült. Az ár a nehéz tárgyat több méter távolságra vitte el. Éppen az én emberem emel
te fel -  lábfejei közé szorítva -  a súlyos fegyvert. Telve volt iszappal, és vadászatra az
nap nem volt használható. Előagya szétrepedt, később le is pattant.

A távcső viszont legnagyobb bosszúságomra és sajnálatomra sem került elő. Hasztalan 
biztattuk, sőt fenyegettük embereinket, a távcső „állítólag” nem került a talpuk alá és kita
pogatható sem volt. Megfelelő pénzjutalom kilátásba helyezése sem segített. Órákat igény
lő, sikertelen kísérletezés után róla le kellett mondanom. Később sem hallottam a sorsáról.

így történt, hogy a Kis-Balaton az ő szépséges nemes kócsagjáért drága vámot sze
dett tőlem. Zálogul vette azt a Zeiss-Marineglast, amelynek üvegképében bozontos 
medvék, farkasok, sörtés vaddisznók, koronás szarvasbikák, szirti sasok és a Zala utol
só kócsagjainak körvonalai éltek, és tovább emlékeztettek volna a soha vissza nem térő 
múlt el nem felejthető alakjaira.

MOCSÁRLÁPI ERDÉSZKEDÉS

A Kis-Balatontól mindmáig nem szakadtam el. Hacsak tehetem, évenként legalább 
egyszer felkeresem, amikor is megállapítom: hogyan halad előre ott is a kultúra; mo
toros csónak a Zalán, új műtárgyak a töltéseken, vízműszaki és nádtermelő üzem járó
kelő emberekkel, berendezett lakótelep mint természetvédelmi állomás a szigeten, re
pülőgépek a láp felett. Ezek mellett látszólag kevesebb a madár, feltehetően kevesebb 
a hal, s elenyészőben a romantika. Ami több a réginél, az a változó magasságú növény
zet szőnyegéből hajdan kivilágló fényes víztükrök helyén lévő egymagasságú nádas vé
geláthatatlan sűrűsége. A nád térfoglalása az újabb létesítményű öv- és körcsatornán 
belül tényleg óriási mértékű. A magas nádsűrűség előnyös lenne elsősorban az igényes 
kócsagok fészkelése számára. Ami azonban a kócsagok szempontjából veszteség, az a gáz
lóvizek csökkenése. A rengeteg nádas már monokultúrát jelent! Hasonló az egy- 
fanemű, elegyetlen erdőhöz, abban is rendszerint kevesebb a madár.

Különleges megtisztelő szerep jutott számomra 1951-ben, amikor az Országos Ter
mészetvédelmi Tanács megbízásából a 2400 kh (1381 ha) kiterjedésű rezervátum fásí
tási tervezetét állítottam össze. A „mintegy 50 kh-nyi” -  mindössze csak 2%-os -  fásí
tás tervezésekor nem az öncélúság volt az irányadó! A fátlan ősmocsárt keretező
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erdősávok, a bevezető fasorok, valamint a kisebb facsoportok és ligetes erdőrészletek 
az eredetiségében megmaradó élőhely madárvilágának sajátos érdekeit voltak hivatva 
szolgálni -  a tájszemlélet legkisebb sérelme nélkül. Bizonyos tőzeget fásító munka 
megteremtése csakis „a harc a centiméterekért” jelige alatt volt tervezhető olyan idő
szaki vízárasztású ártéren, ahol a zsilipszerű vízszabályozás feltételei hiányoztak, és 
a fafajok megválasztása különleges gondosságot igényelt.

Elmondhatom: nem volt könnyű dolog a hideg, szeles november végi napok során 
egyfolytában -  csizmaszárig hol vízben, hol iszapban -  gyalogosan bejárni az őszi eső
zésektől elárasztott, dágványos árteret. Nem egy helyen rudakkal tapogattuk ki a há
borúban keletkezett bombatölcsérek miatt gyanús víztükröket, és a természetvédelmi 
őrrel kettesben egymást segítettük át az ingoványok laza gyeptégláin és ismeretlen 
mélységű hordalékos árkain. Volt nap, amikor hideg esőt kaptunk, máskor meg orkán 
erősségű szél sivított át a lápon. Fárasztó volt az egész napi törtetések után a zalavári 
Lebuj-pusztai szállásra való visszatérés is, ködös estékben, legtöbbször madártalan kör
nyezetben, nehéz csizmákkal.

A rezervátum területét a természetvédelmi őrrel természetesen fegyver nélkül jár
tuk be. A fegyvernek nem is vettük volna hasznát. A telelőkből és a vendégmadarakból 
túl kevés madarat figyeltünk meg. Elénk mozgás csupán a vadlibák (kb. 60% lilik, 40% 
vetési lúd) népes társaságában mutatkozott. A csapatok éjjeli szállásra felettünk húztak 
be a Nagy-Balatonra. Vadrécéből is igen keveset láttunk. Mindössze kb. 200 -  vegye
sen tőkés- és cigányréce -  tartózkodott zavartalan, „eszményi” nyugalomban a belvize
ken, ezeket is inkább a hangicsálásuk árulta el. Az egyik napon egy kisebb cigányrécecsapat 
vesztére indult el körutazásra; a rávágó vándorsólyomnak -  rövid hajsza után -  sikerült 
közülük kiszedni a vámot.

Társam a zalavári nyílt vízen 3 vendég búvárt (Mergus) figyelt meg. Annyira jól 
érezték magukat, hogy egyszer sem repültek fel.

Hogy a költözködő madarak eltávozásával a vadvizek országa erősen kiürült szokott 
lenni, ezt a Kis-Balatonon -  rezervátum jellege mellett -  is alkalmam volt tapasztalni. 
Fel is sorolom, amit a 12 nap folyamán láttam:

Szürke gém mindössze 1 mutatkozott, nagy kócsagból november 14-én 1-et, kis 
kócsagból 2-őt figyeltünk meg. Társam 28-án is megfigyelt még 2 nagy kócsagot. O nem 
tartotta kizártnak, hogy, hasonlóan az 1950-51. évi télhez, a nagy kócsag esetleg te
lelésre is visszamaradhat a lápba befolyó, hévízi melegvizű Ó-csatorna mentén.

A december 7-i bejárás érdekes jelenséggel lepett meg: a természetvédelmi terüle
ten 9 nyári lúd maradt vissza.

Emelkedettebb helyek keresése közben a nádas rengetegből november 22-én 1 kö
zép sárszalonkát reppentettünk fel. Láttunk néhány Anthust [pityert], 1 ökörszemet, 
3 nádisármányt, 1 nagy szélkiáltót, 10 mezei verebet, naponként pedig a láp felett több 
átkóborló szarkát és szürke varjút.

A felsődiási kalibánál 1 macskabagolyra találtunk. Üresen találtuk viszont a „nagykuny
hói” fűzfa füles kuvik által lakott odúját, mert lakója -  tudvalevőleg -  költözködő bagolyfaj.

A ragadozó madarakból megfigyelve: kékes rétihéja 1, barna rétihéja 2, egerészölyv 
1, gatyás ölyv 1, héja 1, vándorsólyom 1. Fácántól csak nyomokat figyeltünk meg. Alsó- 
Diás-szigetén őznyomra is találtunk.

November 5-én 7 daru szállt volna meg Sávoly határában, ezt az értesülést a tő
zegkutatást végző bizottságtól kaptam. Darvakkal -  10-15 évi időközökkel -  két 
esetben nekem is volt alkalmam Nagykanizsa közelében találkozni.
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Ami az előírt mértékű fásítást illeti, a mintegy 14 négyzetkilométer, kerekded, sík 
területen csupán 12 ponton találtunk fás növény telepítésére annyira-mennyire alkal
masnak ígérkező, kisebb foltot és fasorokra való vonalat. A tőzeg altalajú és feltalajú, 
csak valamennyire humuszos terepen a csemeteültetés, valamint a dugványozás kizáró
lag kézi erővel, árkolás rendszerű bakhátépítés, vagy dombos-halmos kiképzés előké
szítő földmunkája útján volt elvégezhető. A barna homoktalajú Alsódiás-szigeten, ma
gas fekvésű kaszálókon, feltörés útján, közel 10 ha kiterjedésben, zártabb jellegű, remíz 
alakú madárliget kiképzését vettem tervbe -  a legváltozatosabb fafajok elegyítésével, és 
ligeterdei állomány több szintű szerkezetét tartva szem előtt.

A javasolt fafajok: éger -  37%; fűzfélék (rekettye- és fehér-) -  26%; nemes nyár -  
5%, ezek a tőzeges részekre. Míg a fennmaradó, 32%-nyi területre (amely barna ho
mok): vénic-szil, zöld és mezei juhar, platán, vörös tölgy, ostorfa, zselnicemeggy, ja
pánakác, a cserjékből pedig: cserszömörce, boróka, egy kisebb részletben pedig erdei
fenyő.

Magát a fásítást az államerdészet volt hivatva teljesíteni. Az nem kevés fáradsággal 
járt. A többszörös kiegészítő munka mellett szerencse is kellett hozzá, hogy a kivételes 
nehézségű tőzegfásítás kielégítő eredményt mutathasson. Az 1952-ben elkezdett kivi
telezés során az erdészet -  különböző okok miatt -  több betervezett fafajt kihagyott, 
de általában elmondható, hogy a legjobban az égeresek sikerültek. Hat évvel később, 
1958. október 26-án jártam az Alsó-Diás-szigeten. A szemle során örömmel láttam az
5-6 méter magasra nőtt égerfákat, amelyek között -  igaz, igen kónikus növéssel -  a tö
vénél 10 cm átmérőjűt is találtunk.

Az említett szemle alkalmával természetesen a madarak is nagyon érdekeltek. Szo
morú volt megállapítanom, hogy vízi életmódú madarakat egész napon át nem láttam. 
Hol vannak a tőkés récék? A rezervátumot uraló háborítatlanság is a mellett szól, hogy 
a belső nyílt vizek úszómadarai nem kényszerülnek „sétarepüléseket” végezni. Más al
kalommal is hasonló helyzetet találtam; világos nappal a madarak nem mozognak, ha
nem a védett belső vizeken maradnak bent. Ráadásul a közel 95%-ra nőtt nádtömeg 
néma csendjével elrejti -  ha ugyan van -  azt a meglévő kevés (nádban bujkáló) mada
rat. Tehát a „védettség” -  szigorúan betartva -  a kihaltság jellegét hozta magával.

Elénkebb képet később, a 60-as években élveztem. Egy alkalommal seregélyek 
hosszan elnyúló serege húzott be estére a nádasok mélyére. Az eg}7ik csatorna partjá
ról számba vehettem a szakaszonként áthúzó madarak felületi sűrűségét. A négyzetmé
terenkénti becslésem szerint garantáltan láttam 60 ezer seregélyt berepülni.

Visszagondolva arra az 1951. évi novemberi víztaposásra, amit egy 68 éves (már 
nyugdíjas) ember 10 napon át végzett, a teljesítményemet most másképpen látom. 80 
éven túl ugyanis megfontoltan, higgadtan és mérlegelve tudjuk értékelni a korábbi fi
zikai erőkifejtéseket is.

Veszélyt jelentettek a víz alatti bombatölcsérek. Azokba belelépni egyenlő lett vol
na -  az áthűlés mellett -  a beleveszés nagy kockázatával is. Reggeltől estig nehéz gu
micsizmákat cipelni -  vigyázva arra, nehogy a hideg víz a csizmaszáron felül érjen -, 
lábalni egész nap, mivel nem volt hová leülni. Sovány, hideg kosztot csaltunk elő a zse
bünkből, miközben hideg esők verték órák hosszat a hátunkat. Aztán a süvítő északi 
szél is a szemünkbe vágott. Amikor végre kiértünk a nádasból, vaksötétben baktattunk
-  árkon, iszapon át -  a petróleumlámpás cél felé, messze ki a szárazföldre. Ehhez jött 
aztán az alvóhely! Tágas, hideg konyha, a nagy rakott tűzhely padlóján „hering alapon”,
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egy szimpla pokróccal kellett a hosszú éjszakát átvészelni. Mindez egy-egy novemberi 
nap csúnya befejezése volt. Deo gratis: baj nélkül, sőt nátha nélkül megúsztam.

( 1963. dec. 1.)
Barthos a kis-balatoni emlékeit végül 1965-ben, a jeles természetvédelmi szakember, 

Molcsány Gábor gyászjelentésének megkapásakor zárja le:

Ide csatolom a kedves emlékű collega gyászjelentését; ő vette át annak idején jelen
téseimet és azt „kifogástalannak” találta.

Az Alsó-Diás-szigeti fásításból legsikerültebb az égerültetés. Őz és fácán lakja a csen
dereseket. A madárvilág -  egy-egy párórás séta keretében -  jóformán semmiféle mozgal
masságot nem mutat. A 99 %-ra nőtt nádtömeg néma csendben rejti el, ha ugyan van, azt 
a kevés (nádban bújkáló) madarat. A „védettség” a kihaltság jellegét hozta magával.

( 1965. 1. 22.)

ISMERKEDÉSEM AZ ERDŐ RIASZTÓ JELENSÉGEIVEL

A baleset- és életbiztosítás kérdését legelőször kezdő főerdész koromban vetették fel 
előttem. A Magyar Általános Biztosító Társaság kolozsvári ügynöke Hátszegre, ebbe a 
kis pöttömnyi „szabad királyi” városkába, évenként egyszer jött le, de akkor hetekig 
lent tartózkodott -  taggyűjtés céljából. Reám is rám csapott, és egyenesen elvárta, hogy
-  mint a magas hegyvidéken szolgáló, üzemeket vezető erdőtiszt -  igénybe vegyem az 
általa kínált biztosítás előnyeit.

Választhattam volna 9 biztosítási fokozat közül, az ügynök a maga részéről a 7. vagy 
a 8. fokozatot ajánlotta. Arra a kérdésemre, hogy miféle foglalkozású egyének tartoznak 
a legfelső, a 9. fokozatba, a válasza ez volt: -  Oda tartozik például a toronybádogos!

A hasonlat valamennyire találó volt a Retyezátra nézve, sőt mi több: ami lehetősé
gek álltak előttem, rám fért volna akár egy magasabb, egy 10. biztosítási fokozat is!

Lecsúszni a toronyból, éppúgy a meredek vagy fagyos szikláról, mindkettőnk hely
zete megegyezett volna. De a bádogost -  ellentétben az erdésszel -  odafent aligha ér
hette támadás. Az erdőben azonban mindig lesben áll -  az orvvadász.

ORVVADÁSZOK

Barthos Gyula ezt a fejezetet egy elméleti fejtegetéssel, az orvvadászat mibenlétével kezdte. 
Egy-két utalása maradt csak fenn, a teljes bevezető rész nem . (A feljegyzések szerint ez is 

Bertóti Istvánná/ kallódhatott el) Annyi mindenesetre kiderült, hogy az orvvadászatot 

Barthos is olyan ösztönök által irányított végzetnek tekintette, amely felett az illetők nem 
tudnak uralkodni. Ugyanakkor ezt az orvvadászt élesen megkülönböztette a pecsenyevadász

tól, a húsra éhes lesipuskástól*

A korábbi fejezetekben már említett orvvadászok után most olvassuk a különfejezetet ka
pott visszaemlékezéseket!

* A kérdéshez lásd m ég a 60., a 8 2 / a a  91. és a 124. számú bibliográfiai tételeket.

446



Az erdők réme -  borbélynak álcázva (1905)

Iharosberényben akkoriban nyilvános borbélyüzlet nem volt. Annak hiányában, aho
gyan faluhelyen szokás, a lakosság enemű szükségletéről egy arravaló ember gondos
kodott. Az iparos öltözetű, 35 év körüli férfi főerdészékhez is bejáratos volt, és maga 
a főerdész ajánlotta nekem, hogy a munkáját én is vegyem igénybe. Meg volt vele elé
gedve, a borbélyra a többi úr sem panaszkodott. Attól kezdve hozzám is beállított he
tenként kétszer, reggel 7 órakor. Közel egy évig végezte nálam a dolgát.

Személyéről nincs különösebb mondanivalóm. Amit emlékezésből külsejéről írha
tok: a közepesnél magasabb termetű, jól táplált alak, legkevésbé volt a dolgozó paraszt 
típusa, bár tulajdonképpen ő is annak számított. Jellege volt: a természettől göndörödő, 
szőke haj, kék szemek, kerekded arcán ripacsos nyomok. Ellentétben a magyar paraszt
tal, gyors járása és fiatalos mozgékonysága elárulta attól elütő származását. Illemtudó 
annyiban, mert nem volt sem beszédes, sem kíváncsi természetű, amilyen a legtöbb bor
bély szokott lenni, amikor partnerével kettesben tölti az időt. Látszólag megtisztelő volt 
számára, legalábbis kettőnknél, hogy reá bízzuk az arcunkat, a villogó kése alá tesszük a 
nyakunkat. Hol van a lakása, minő a családja, hogyan megy az üzlete, mindez nem ér
dekelte a főerdészt, még kevésbé engem. A közöttünk fennálló viszony csak annyira ter
jedt ki: a megjelölt napon pontosan megjelent, jó reggelt köszönt, gyorsan elvégezte 
a dolgát, és ahogyan jött -  kezében a borbélytáskával -, sietősen távozott.

Szabó József volt a neve.
Amikor egyik téli reggelen benyitott a szobámba, éppen az aznapi vadászatra készü

lődtem. A fegyver elő volt készítve, az asztalon sorjában töltények álltak.
-  Talán vadászatra? -  tette fel, ezúttal emelt hangsúllyal, a kérdést. Máskor, bár 

megszokhatta az ilyent, nem érdekelte ez a kérdés.
-  Igen, kérem, csak siessen! -  adtam rá a választ.
Borbélyom már az előkészületek során különös szórakozottságot árult el. Feltűnően 

ideges volt és szertelenül kapkodó. Ennyire felhevültnek azelőtt egyszer sem láttam. 
Mozdulatai elárulták: valami dúl a belsejében. Szótlannak maradt, több kérdése nem volt, 
én sem tettem megjegyzést. Hidegen tártam elé a torkomat. Figyelmetlenül gyömöszöl
te nyakam köré a mosdóról leemelt törülközőt, a szappanhabbal telefreccselte a közel ál
ló bútort. Majd erősen csattantva fente a borotvát. Nem higgadtabb mozdulatokkal vé
gezte, mint ahogyan a kaszát szokás élesebbre kifenni. Már benne volt a munkában, nem 
zavartam egy szóval sem, de alig-alig vártam, hogy mielőbb „végezzen velem”

Ez az!
Akkor nem számoltam azzal, nem is gondoltam rá, csak most, utólag állapítom meg: 

tényleg „végezhetett volna velem” -  véglegesen! Ez -  kezében az éles borotvával, meg
rázkódó testével, reszkető mozdulataival -  tisztára őtőle függött. Csak idegességében 
ellökött, egyetlen mozdulat kellett volna hozzá.

Bambán szédelegve, mintha belefáradt volna, arcán a feldúltság jeleivel hagyta el 
a szobámat. Mintha a kitört irigység dühével vetette volna pillantását az asztalon fek
vő fegyverre, meg a hetykén álló, rézgyűrűs töltényekre! Látásuk elég volt, hogy a fe
jét elveszítse és tőlük megvaduljon.

Arcomat, úgy-ahogyan, magam töröltem le.
Percekkel később, alighogy a főerdésszel találkoztam, ő mindjárt azzal kezdte:
-  Én ezt a borbélyt többé nem eresztem hozzám!
-  De én sem!
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Közös megállapításunk volt: vétkes könnyelműség lenne vele maradni. Valami érhette, 
mert nem normális ember többé. Ráadásul kezében a késsel!

A főerdész még hozzátette: egy idő óta fenemód érdeklődik a vadászat iránt. Te
szem fel: ez a fráter vadorzó. Kizárva nincs. Mind gyanúsabb kezd lenni az ilyen csa
vargásból élő alak!

A borbély szolgálatát többé tehát nem vettük igénybe, hanem visszatértünk a saját 
kezű borotválkozásra.

Közben a főerdész közelebbről “érdeklődött Szabó József múltja felől, ami eladdig 
nem érdekelt minket. A borbélyról, aki élete javát az ismeretlen távolban töltötte, alig 
tudtak a falusiak valami keveset. Amit aztán -  igaz, csak foszlányokban -  megtudtunk 
róla, éppen elegendő volt, hogy bennünk megdöbbenést keltsen.

Valami gyilkosságba kellett keveredjék! Ennyit is csak hallomásból tudtak róla. Ré
gen történt az is, még suhanc korában, valahol távolabb, Somogyban. Az bizonyos, 
hogy 10 évet ült fegyházban! Onnan évekkel ezelőtt szabadult ki, jóllehet büntetése 
ennek kétszeresére volt kiszabva. Jó magaviseletének köszönhette, hogy a fegyházból 
idő előtt kieresztették. O tt tanulta ki a borbélyságot. Kiszabadulása után 
Iharosberénybe jött. Itt ismerni nem ismerték, de állítólag környékbeli kanászcsalád- 
ból származott. Akkoriban a kanászokból még nem halt ki a betyárszellem, akik serté
sek orzására adták a fejüket. Ilyenek közé keveredett a Szabó gyerek is, és betyár mód
ra elcsavargott a vidékről, aztán jött az a bizonyos gyilkosság.

Kiszabadulva a fegyházból, Iharosberény községben telepedett le; vagyontalan lété
re a tanult mesterségét vette elő. Valahol a falu keleti végén lakik -  otthonában feleket 
nem fogad -, magának főzöget, az emberekkel nem beszédes és néhanapján egyes há
zakhoz jár el hajat nyírni, borotválni. Látszólag a javulás útjára tért. Ártatlan ipari te
vékenysége, érthető, hogy a lakosság figyelmét viharos múltjáról elterelte. Ezt a reá 
kedvező nemtörődöm állapotot csakis kivételes művészetével érhette el, ahogyan múlt
jának titkait leplezni tudta. Rafinált mestere tudott lenni annak a fondorlatos taktiká
nak, hogy viselkedése éveken át ne keltsen gyanút a lakosság körében, és annál kevés
bé az uradalom erdészeti személyzete előtt. Éppen az erdészek előtt! Mégis legelőbb 
az erdőőrök figyeltek fel rá -  az erdőkön gyakorta áthaladó, jámbor borbélyra, aki hón
aljában a táskával, a hajnyírás ürügye alatt irányt vesz a távol eső falvak és majorok fe
lé, az erdők pedig az útjába esnek. Miért is kelthetne gyanút, ha véletlenül össze is 
akadna a napi dolgaival másutt elfoglalt egyik-másik erdőőrrel? Csak szólítsák fel, és 
kész azokat is mestersége művészetével ellátni. Elnézegetni, útközben szemlélődni, fü
lelni, hallgatózni szabad a nyílt erdőkben is. A hosszú, fáradtságos út megkívánja hol a 
lepihenést, hol a betekintést a majorokba, magános házakba. Onnan is meg lehet tuda
kolni egyet-mást megtartott és készülő vadászatokról, a személyzet elfoglaltságáról, a 
katakodó fácánokról -  és hallomást lehet szerezni afféle vadorzók és orvvadászok mű
ködéséről is. Mindezeknek hasznát fogja venni.

Amikor aztán híre ment, hogy a főerdészék kiadták az útját, a többi urak is felfigyel
tek. A kérdés a fegyház körül forgott. A borbély egyszerre titokzatos és érdekes sze
méllyé vált. Zavaros múltjából mind több szivárgott ki.

Már kanász korában vadorzással kezdte. Alkalma, ráérős ideje volt hozzá elég. Be
lekeveredve valami sertéstolvaj bandába, elsőnek szemébe ötlött -  az elrejtett fegyver. 
Kézbe is vette. Állítólag ő lett volna a gyilkosa egy erdőőrnek, akit az erdőn agyonlő
ve, holtan találtak. E miatt került volna a börtönbe, vagy a Fajszon történt gyilkosság,
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vagyis összevontan, a két eset miatt, ezt fel lehetett tenni. A bizonyítékok után nem járt 
senki, azok a régi dolgok el is évültek. Evek során a községben maga a leült 10 évi fegy- 
ház is ugyanúgy7 feledésbe merült.

A 90-es években történt fajszi tragédia akkoriban országszerte élénk feltűnést kel
tett. Kund Béla, hitbizományi nagybirtokos, neves tigrisvadász, India-utazó, egy alka
lommal az erdejében egyedül cserkészett. Osszebotlott 4-5 suhanccal, akik kezében az 
akkoriban használatos fokosok voltak, de Kund kiparancsolta őket az erdőből.

Fegyvere a vállán.
Miközben a suhancok húzódozva ellépni készültek, az egyikük Kundot -  orvul, a 

háta mögé ugorva -  fejbe sújtotta. Kundot halva találták. Nem tudni: vajon a fegyvere 
ott maradt-e vele, vagy7 pedig a gyilkosok rabolták el? A nyomozás részletei az iharos- 
berényiek előtt ismeretlenek maradtak.52

Az Iharosberény környékén vándorló borbély valóban példátlan ravaszsággal és 
nem kevés szerencsével képes volt üzelmeit továbbra is folytatni. Vadorzó szenvedélyét 
nem ölte ki belőle a 10 évi fegyház sem. Az a szenvedély, amit áramló fluidumnak [szel
lemi kisugárzásnak] neveztem, újból és újból fellángolt benne, amikor ahhoz a kínál
kozó alkalom megvolt. Régi szenvedélyének nem is rabja -  terheltje lett. Terheltje, 
mint többszörös gyilkos.

Ehhez csak az kellett, hogy, mint a főerdésznél és nálam, puskát lásson. A puska el
vette az eszét. Nem hurokkal, nem csapdával kereste a vadat. Puskával tanult meg öl
ni, ölni, és mindig csak ölni. És ahányszor a keresett vad helyett a vadőr állt vele szem
ben, nyomorultul arra is puskatüzet gyújtott.

Aztán bekövetkezett a Gólyakút-erdei, újabb tragédia. Ott a fácános keltette fel 
az orwadász(ok) figyelmét, aki(k) ellen -  hallva a lövéseket -  az ott lakó V. Vendel 
erdőőr Berényből, a csendőrségtől kért segítséget. A kiérkező járőrt közvetlen közel
ről érte a gyilkos tűz, és a csendőrtizedes az erdőn holtan esett össze. A tizedes tár
sa a sötétben elrohanó alakra ugyan tüzelt, de találat nélkül. Vajon ki volt akkor is az 
ismeretlennek maradt gyilkos? Lehetett-e a borbély? O a maga részéről tulajdonkép
pen a gyanúsításra sem adott okot. Hiszen a közismert, idétlen, „szürkeruhás” bor
bély csak úgy járta napról napra vidéki útjait, mint annakelőtte. Napokig is el szo
kott maradni. Lakásán úgysem találtak volna egyetlen szem puskaport, egyetlen 
tollat sem a fácánból. Cimborái alig lehettek, akik, bajba jutva, egyszer elárulhat
ták volna.

Hamarosan rá elkerültem Iharosberényből, további sorsom Erdélybe szólított. 
Hívott a Retyezát és én mentem.

Odahagyta Iharosberényt egy kollégám is, de ő más okból, mint én.
Selmecbányáról jött le nyári kisegítő gyakorlatra, állandó alkalmazáshoz azonban 

nem volt kedve. Erre két okot hozott fel. Mint passionátus golyólövőnek nem volt al
kalma arra, hogy azt gyakorolja. A sörétlövés meg sehogy sem ment neki. Az apróvad
ban szegény Felvidéken nem szerezhetett abban kellő gyakorlatot. Somogyban a gyorsrep- 
tű szárnyasokkal nem boldogult. Visszatért tehát a hegyvidék erdeibe. A másik ok 
magyarázatánál mintha elszólta volna magát, de őszinte maradt. Előttem bevallotta: 
gyalogosan hazatérve az erdőből vagy kétszer találkozott az erdőszélen megbújt, ülő 
emberi alakkal. Amikor látta, hogy az fegyvert tart az ölében, nem tudta, mit is csinál
jon, és kerülővel odahagyta -  az orvvadászt. Szégyenérzet fogta el, hogy kitért előle. 
De mi okosabbat is csinálhatott volna?
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Igaz, mi sem jártunk a borbély dolgai után, hanem megelégedtünk azzal, hogy töb
bé nem engedtük borotvával hadonászni a nyakunk körül.

Sz a b á l y sz e r ű  v é g z e t

Evek során karácsonyi látogatóra haza-hazajöttem Erdélyből. Felkeresve első álláso
mat, egy alkalommal szóba került régi ismerősöm, az iharosberényi borbély is. Elmon
dották róla, hogy már nincs életben.

A vadászatról egy napra sem mondott le. Nem is mondhatott le, rabja maradt a vég
zetes fluidumnak, amely sorsára adva volt. Bűnlajstroma előbb egyébként nyugvó 
pontra jutott. Hasztalan kutattak volna titkai után, a hosszú évek elmosták azok meg
sárgult emlékeit is.

Jobbnak vélte később beállani egy falusi társaságba. A zúgvadászatot felcserélte 
a nyílt vadászattal. A vadászjegy ott volt a zsebében, végre legális tagja lett a vadásztár
sadalomnak. Egyszer aztán az történt, amit Szabó Józsefről maga a vadászlap is teírt az 
1921. évi egyik számában.53

Télen négy puskás hajtóval ment ki a községi erdőbe, és ott őzre hajtottak. Szabó akkor 
is „szürke színű” öltözetet viselt. (Én is mindig szürke ruhában láttam.) Vonalhajtással pász
tázták végig a sűrű tölgyfiatalost, Szabó középen. A sűrűben meg-meghajlottan bujkáló 
Szabót egy helyen szomszédja őznek nézte és „szabályszerűen” belelőtt. A cél a „szürke ru
ha” volt! A „szürke ruha” eldöntötte a sorsát, mert a sebzés súlyosnak bizonyult. (A sörétek 
az altestén sebezték meg Szabót.) Bevitték a nagykanizsai kórházba, de az állapota cseppet 
sem javult. Sőt! Kínozni kezdték a tetanuszfertőzés merevítő görcsei. Szelíd lelkű apácák 
szerettek volna segíteni a már alig-alig vergődő betegen, akinek tagjai elfásultak, és aki meg 
is némult. Ápolói szenvedésein sajnálkoztak, mint egy véletlen baleset szerencsétlenül járt 
áldozatán. Nekik fogalmuk sem volt arról, ki volt a halállal vívódó beteg. Felváltva imád
koztak a felgyógyulásáért, majd csendes kimúlásáért, a végén a leikéért. Végül is -  életéhez 
méltó befejezéssel -  már életében merevvé vált, és a kórház ágyán merevedett meg örökre.

Kalandos-gyilkos életének jellegzetes epilógusa volt: deli kedvvel vadászni az erdőn, 
és pár napra rá kórházi vaságyon drámai véggel pontot tenni dicstelen életére (ebből is 
éveket börtönben töltött).

A vérében áramló fluidum megölte a rabját...

A voilai erdő titka

Az erdő, különösképpen az erdei vadon sok titkot rejt. A titkokkal két embertípus tud 
élni; az erdész, neki az erdő otthont ad, és az orvvadász, akit az erdő sötét árnyékával 
és felkínált menedékével csábít magához.

Ember és ember kerülgeti tehát egymást az erdőben, csak nem volna szabad talál
kozniuk. Különösen nem felfegyverzetten. Ha mégis találkoznának, az már „esemény
nek” szokott számítani. Hát ilyen „eseményem” volt nekem 1911. december 12-én!

I.

A magashegységi erdőségeket tagokra osztó dűlők rendszerint nagy kiterjedésűek. 
Az egyes pagonyokat ezért szokás természetes határaik nagyvonalúsága alapján meg
nevezni. Ilyen ismert nevű, szomszédos, de egymástól élesen elhatárolt dűlők voltak
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a Retyezáton: a Burzu és a Mestaken, jellegzetes kárpáti hegytömbök. Közéjük beszo
rulva és minden oldalról elfedetten terült el egy katlan alakú, kevésbé sziklás, szelektől 
védett, terjedelmes erdőrész. Felette a Pikuj hegyesen végződő csúcsa tört fel a magas
ba, aljában a sebes Nagyvíz örvénylő vize zúdult le Malomvíz felé, a hátszegi lapályra. 
Öreg vadorzók, akik még 1884 augusztusában Rudolf trónörökös társaságában jártak 
a Retyezáton, ezt a félreeső erdőt Voila néven emlegették. Valamikor régen ott, egyik
másik foltján, fenyő épületfát és jobbára zsindelyfát termeltek. Azóta évtizedek múltak 
el, és az erdő úttalan, ösvénytelen őserdő jellegű, nyugalmas vadonná vált.

Ebben a részben jellegzetesen találkozott és keveredett a bükk és a lucfenyő. Érintke
zésük vonalán versenyre kelt egymással az uralkodásra hivatott két őshonos fanem -  rész
ben ősi területének megtartásában, részben pedig élethelyének lehető kiterjesztésével.

Attól kezdve, hogy malomvízi uradalmunk a Voila környéki hegytömböket vétel út
ján ősi birtokaihoz csatolta, a rejtelmes pagony felé különös kíváncsisággal tekintettem. 
Nagy örömömre szolgált, amikor azontúl az erdőgazdasági kezelésbe vétel mellett 
a terület vadászati felügyelete is hozzám tartozott. Alig vártam, hogy az előttem még 
ismeretlen erdőt bejárjam.

Egy szép téli napon aztán sor került rá. Hunyadi János nevű erdőőrünket vittem 
magammal. A Mestaken gerincéről kb. 1300 m magas rétegvonalat választva vonultunk 
be a vadonba. Az ismeretlen erdő pompás képei ünnepies hangulattal töltöttek el ben
nünket. Ehhez hozzájárult a teljes szélcsend, a ragyogó napsütés és a 4-5 ujjnyi, vakí
tóan fehér, csillogó hótakaró. Kellemesebb téli napot nem is kívánhattunk volna!

Nyugodtan nézelődve, csendesen haladtunk előre. Dél felé járhatott az idő, amikor 
egy régi, bozótos vágásnak nyíltabb, világos térségéhez közeledtünk. A vágás szegélye 
mentén a cserjeszintből egyes, magas fenyők emelkedtek ki. Alattuk a fehér háttérből 
sűrű „karácsonyfatelepek” csoportjai sötétlettek ki. Hunyadival éppen azon tanakod
tunk, hogy a könnyebb haladás érdekében merre vegyük utunkat, amikor felettünk, 
a vágás belsejéből, éles golyólövés csattant el.

-  Orvvadász! -  volt az első szavunk.
Kevéssel utána újabb három lövés -  kettő egymásba folyva -, majd egy ötödik lövés 

visított fel a csendben.
-  Orvvadászok! Orvvadászok! Hunyadival egymásra néztünk, mialatt a golyósüvíté- 

sek sorozata élesen vágott felénk, elárulva annyit, hogy azoknak nem egy, hanem több 
fegyvertől kellett származniuk.

Kifakadtam, ahogyan felingerült állapotban szavajárásom szokott lenni:
-  Abszurdum! (Pedig tény volt!), skandalum! (Micsoda vakmerőség!) Tényleg az 

volt. Első voilai szemlénk alatt sok mindenre gondolhattunk, de puskalövésekre legke
vésbé számítottunk. Ismeretes, hogy a magashegység erdeiben nagy ritkaság puskalö
vést hallani. Ott nincs apróvad, kevés a madár, amikre valaki -  de vajon ki? -  lövöldöz
hetne. Amikor egyszer-másszor lövés hangzik el, annak a hangját is felfogják a terep 
sűrűn változó hullámai, a zuhogva aláeső vizek lehalkítják, vagy a szélhuzatok körben 
forgó áramlásai magukba szívják.

A lövések helyét túl közelinek, a távolságot túl rövidnek becsültük. A hegység szer
kezetében megszokott nagy méretekhez képest a 200, legfeljebb 250 lépésig terjedő tá
volság nagyon közel esőnek számított.

A mellettem álló Hunyadi (középkorú, zömök ember) egész testében összerázkó
dott. Kifeszülő arcizmain a hosszúra szétpedert, sörtés bajuszának szárnyai is megre
megtek. Összeszorított fogai között valamit mormogott, de én azt nem értettem meg.
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A dühtől nyugtalanul topogott és a fegyverét szorongatta. Magányos, szálas erdő állt a kö
zelünkben. Azonnal odaléptünk és -  egymás mögött -  szorosan a fához álltunk. A fa 
törzse mellmagasságban nem volt vastagabb 25-28 cm-nél. El nem fedhetett bennün
ket, de a test közepét védte. Fegyvereink lövésre készen álltak. Kezemben a kedvenc 
puskám, a 6,5 mm-es Schoenauerom, 6 lövedékre töltve, és Hunyadi golyóra töltött 
Büchs fegyverével vártuk a fejleményeket. A helyzet komolyságával tisztában voltunk.

Itt találom a helyét annak, hogy az orvvadászat szempontjából elmondjak egyet- 
mást az akkori idők állapotáról.

Ma nehéz elképzelni, hogy az első világháborút megelőző, hosszan tartó békeidő
ben bárkinek módjában állt bármiféle fegyvert, akár arzenált kitevő számban is, ottho
nában tartani. Ezért terjedt el országszerte az orvvadászat. Jóllehet közvetve,, de azt 
maga az államkincstár is elősegítette. Közel százezer, pontosabb adatok szerint is leg
alább ötvenezer, kiselejtezett, már feleslegessé vált katonai fegyvert -  egylövetű, 
Werndl mintájú kurtályt -  bocsátott nyilvánosan áruba. Vásárlási engedélyre nem volt 
szükség. A puskák a vasárus boltok kirakatában sorba helyezve díszelegtek, és csaloga- 
tóul kosárszámra kitéve a sárgaréz köpenyű töltények is. Es árjegyzéken olvashattuk a 
komoly fegyverek darabonkénti potom 6-8 koronás árát. Ilyen körülmények között 
történhetett meg, hogy például egy alkalommal öt diákgyerek felkerekedett, és Pestről 
lejött a Retyezátra turistáskodni. A hegységet tengerszemtől tengerszemig végigkóbo
rolták, s 5 fegyverből a menekülő zergékre sortüzet adtak le. A mesekönyvek szerint 
annyira félelmetes medvéket pedig előzetes riasztólövésekkel igyekeztek útjukból eltá
volítani. Amikor a lármás társasággal összetalálkoztunk, a diákok cseppet sem lepődtek 
meg. Hetyke viselkedésükkel még azután sem hagytak fel, amikor fegyverüket a válluk
ról leemeltük. Kihívóan azzal válaszoltak: -  Sebaj, úgyis elfogytak a töltényeink, az üres 
puskák pedig kezdik a vállunkat nyomni. Pesten majd újakat szerzünk helyettük.

A szabad fegyvervásár átkos következménye azután legközvetlenebbül az erdészetet 
érte. A gyakorlati erdő- és vadvédelem szolgálatában ugyanis állandóan fegyveres 
összetűzésre lehetett számítani.

Ami pedig magát a Retyezátot, eseményünk színhelyét illeti, a határhavasokat láto
gató orvvadászok nem afféle sörétflintás lesipuskásokból vagy hurkolókból kerültek ki, 
akik a kertek alján káposztatorzsára járó nyúlra lesnek, vagy rúdra tűzött ollóval nyesik 
el a felgallyazott fácántyúkok nyakát. (Akik a vadat így fogják, azok nem is nevezhetők 
orvvadászoknak.) Csak a közelmúlt helybeli példái is egészen másra mutattak. Berhina 
felett az egyik vadőrünk kíséretében zergére cserkésző külföldi herceget fényes nappal 
orvvadászok sortüze fogadta. Egy másik úrvadászra pedig a legutóbbi ősszel a Nechisu 
völgyében nyitottak tüzet ismeretlenül maradt, vadidegen vadorzók. Nem egy helyen 
kőhányással lezárt, néma sírok őrizték, vagy széjjelszórt csontmaradványok jelezték a 
hegységben régebben lefolyt véres tragédiák emlékét.

El kell mondjam azt is, hogy az orvvadászokon kívül nyomot hagytak magukról egyéb 
nemkívánatos csavargótípusok is: felfegyverzett juhrablók a szomszédos, romániai hava
si legelőkről; határszéli csempészek; egyszer-másszor katonaszökevények; szökött rabok; 
dinamitos orvhalászok a Zsil-völgyi bányavidékről; ösvényt tévesztett bánsági lóhaj
csárok; álcázott turisták; csupa kémgyanús kalandor. Egészében olyan banditanépség, 
mellyel a Retyezát erdészeinek, ha keresték, ha nem, minduntalan dolguk akadhatott. 
Ráadásul a legtöbbje, akár csempész volt, akár hajcsár, fegyveresen lopakodott be a hegy
ségbe. Nehéz lett volna elbírálni: melyik volt közöttük a veszedelmesebb?
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A messze idegenből jött orwadászok hálózatát azontúl szép számmal a helybeliek is 
kiegészítették; a havasi legelőkön tartózkodó pásztorok, nyugtalan csobánok, és főkép
pen az állandóan foglalkoztatott erdei famunkások. Ezek között a Nyugati-Alpesekből 
származó külföldi erdőirtó-herkulesek között voltak, akik egyenesen a vadászat lehető
ségét keresve már bejárták a fél világot (Kanadát, Kisázsiát is beleértve), és szívesen 
szegődtek a Retyezát munkahelyeire is. Szerencsém volt nem egyet ismernem például 
a Maderspach könyveiben szereplő olasz orwadászok közül is.

Érthető, hogy az ilyen körülmények a lehető legnagyobb elővigyázatosságot és kel
lő felkészültséget kívánták meg tőlünk. Fegyvereink állandóan töltve szoktak lenni, 
gondoskodva arról is, hogy az ötös tölténytárakat egy újabb töltésre gyors kapással kéz
be vehessük. Bőrnadrágunk külső zsebtokjaiból nem hiányoztak a vadászkések sem. Bi
zony ajánlatosnak mutatkozott védekezésül késeket tartani a nadrágnak nemcsak az 
egyik, hanem jobbról is, balról is, mind a két oldalán. Hogy miért? Az időben történt 
Erdélyben, hogy egy vitás határkitűzéskor az eljáró kincstári erdőmérnököt csak a du
lakodás közben kezével elért vadászkése mentette meg a reá törő, erősebb emberek 
végzetes kimenetelre vezető támadásától.

A nagyobb baj tehát mindig az ellenfelek találkozásából származott; meg abból, hogy 
az üdvözlő szót mindjárt a lövés szokta jelenteni. Tudvalevő: az orvvadász vagy elrej
tőzik, vagy lövésekkel tartja távol ellenfelét, de elfogatni nem engedi magát. Tüzelés 
esetén azután nemigen van könnyebb sebesülés, hanem az rendszerint halálos hatású. 
Hiszen a havast járó fegyveréből medvére, nagyvadra szánt, roncsoló lövedék vár kilö
vésre. Arra pedig nem szokott idő jutni, hogy a meglepődött puskások egyike, vagy má
sika a dum-dumot átfutó, sima lövedékre cserélhesse át.

Ott hagytam el: Voilában az idegen lövések elhangzottak, a találkozásra azonban 
még nem került sor. A fa mellé helyezkedve vártuk a további fejleményeket. Egyebet 
nem is csinálhattunk.

A helyzetet a távcsővel való keresés sem tisztázta. Kilátásunk a bozót miatt alig ter
jedt 30, legfeljebb 50-60 lépésnyinél távolabbra. A leghosszabb kilátás egyedül a tőlünk 
jobb oldalról emelkedő Mestaken-gerinc irányában nyílott, de a fátlan, görgeteges 
hegyoldalon az odavetett, gyors pillantással nem volt gyanús alak vagy -mozgás felfe
dezhető. A bizonytalanságtól feszült várakozás nem tartott sokáig. A lövések után a sű
rűben máris zuhogva közeledett felénk valami nagy testű vad. Medvét gyanítottam. 
Nem az volt. A bozótból erős vadkan törtetett előre és az irányt egyenesen felénk vet
te! Teljes erővel, nagy sebesen rohant el mellettünk, alig 6-7 lépésnyire. Sebzést, gya
nús jelzést a vadkanon nem észleltünk.

Ma sem könnyű megértenem: hogyan is tehettem meg, de odavágtam rá egy golyót. 
A vadkan a lövés pillanatában beugrott a közvetlen közeli sűrű fenyőfiatalosba és ott 
véglegesen eltűnt. Elhibáztam. Jól hallottuk, hogy a szálerdőben továbbra is változat
lan sebességgel csörtetett végig.

Csak a leadott lövés után eszméltem rá: minő meggondolatlan hibát követtem el?! 
Hiszen ezzel elárultuk magunkat! Magunknak elrontottunk mindent, az orwadászok 
pedig, ha jobbnak vélték, nyugodtan kitérhettek előlünk. A szorongó érzés azonban -  
és vele a bosszúság a vadkan elhibázása miatt -  csak egy pillanatra fogott el. Máris 
újabb csörtetés hallatszott -  a vágás felől, a vadkan érkezési irányából. Felriasztott vad
disznókra gondoltam. Feljogosított erre a búgási időszak is. A zaj pontosan az elmene
kült vadkan bejövő csapásának irányából érkezett.
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A havas háttérből csakhamar kibontakozott két hosszúkás, egyforma magasságú, sö
tét alak: vadászruhás, fegyveres emberek. A havon egymás mellett törtettek előre, köz
refogva a vadkan csapásvonalát. A nyomok követése a figyelmüket annyira lekötötte, 
hogy a tekintetüket a friss csapáról egy pillanatra sem vették le. Nyilvánvaló volt, hogy 
a vadkant megsebezték, és a nyomkeresés közismerten magasfokú izgalmával a véres 
jeleket követik. Fegyverüket mindketten lövésre készen, a válluknál tartva nagy gyor
san közeledtek felénk. (Utólag kiderült: a disznó eleinte tényleg erősen vérzett, de nem 
volt komoly sebzése. Megállás nélkül váltott ki a Voilából.)

Az orwadászok bátor magatartása, ahogyan lövésem helyéhez gyors elhatározással és 
minden gyanú nélkül közeledtek, különös és legkevésbé sem kellemes meglepetést keltett 
bennem. Mintha a lövésemet figyelembe sem vették volna! Ez érthetetlen volt előttem. 
Egyszerűen nem gondoltam arra, hogy7 a két látható orwadász mellett mások is vannak az 
erdőben. Tehát mi Hunyadival egy társas hajtóvadászatnak a kellős közepébe kerültünk 
bele, veszélyesség szempontjából kétségtelenül a legkényesebb helyzetbe. Erre akkor -  
felajzott idegekkel -  valahogyan nem is gondoltam, s a figyelmeztetéssel Hunyadi sem élt.

Tekintettel a rövid, alig 50 lépésnyi távolságra, amely elválasztott bennünket a két 
orwadásztól, és tisztán látva, hogy a vadcsapán egyenesen hozzánk fognak érkezni, 
gyorsan határoznom kellett. Hogy ne legyünk annyira feltűnők, odasúgtam Hunyadi
nak: szorosan mögöttem maradva ereszkedjék féltérdre, tartsa célban a bal oldali pus
kást, de ne heveskedjék, és csak azt cselekedje, amire fel fogom szólítani. Komolyan a 
lelkére kötöttem, hogy célunk az orwadászok elfogása, illetve lefegyverzése lesz, és en
nek sikerülnie kell! Isten mentsen a fegyverhasználattól! Túl nagyok és túlon-túl kö
zeliek voltak a szemben álló „céltáblák”

A nyakamban lógó látcső természetesen az elejétől kezdve az orvvadászokra volt 
irányítva. A jobb oldaliban hamarosan felismertem Gilka Pétert, a megye egyik leghír- 
hedtebb orwadászát. Ismertem ezt az 50 év körüli román embert. A hátszegi szolgabí
rói hivatalban több esetben volt vele dolgom. Ott díjnokoskodott, hol pedig a vidéki 
jegyzőségek irodájában volt kisegítő. O kezelte a bűnjelként őrzött fegyvereket és vad
fogó eszközöket. A középtermetű, sovány testalkatú, egyébként gyors mozgású Gilka 
Péterből, a kopott ruhájú irodaemberből, az ügyfél ki sem nézte volna a passionátus 
puskást. Velem szemben is udvariasan iparkodott viselkedni. Kuszáit bajuszú, beesett 
arcáról azonban le-leolvashattam a ravasz mosolygást eláruló, bizonyos gúnnyal telt 
vonásokat. Hivatali főnökei előtt is tudott volt róla, hogy mindene a fegyver, a vadá
szat. El is nézték, hogy arra alkalmat és időt találjon.

A bal oldali társa -  25 év körüli, középtermetű, erős, markos legény -  teljesen isme
retlen volt előttem. Mindketten tetőtől talpig vadásziasan voltak öltözve: öltönyük zöld 
lódenposztóból, rövid bekeccsel, hátukon öblös hátizsákkal. Fegyverükről feltehettem, 
hogy egyenrangúak, ha ugyan nem különbek a mieinknél; Mannlicher-vagy Mauser-is
métlőfegyverek -  évek során kiválogatva a letéti gyűjtemény javából.

Hirtelenjében két kínálkozó eset közül választhattam. Vagy beeresztem őket a vad
kan csapáján közvetlen közeliinkbe és rajtuk ütünk. Vagy, lemondva ennek az ellen
szenves lépésnek a kockázatáról, tőlünk távolabbra eső, alkalmas ponton fogom őket 
megadásra kényszeríteni. V:z utóbbi mellett döntöttem.

Arra ügyelnem kellett, hogy partnereink olyan tisztásabb helyre érjenek, ahol nin
csen sűrű cserje, fekvő fa törzs, magasra hagyott fatuskó, akár kőtömb, amelyek mögé 
beugorva fedezéket nyerhetnénk. Ilyen pont kínálkozott tőlünk kb. 20 lépésnyire, a vágás 
hóval takart kis tisztásán
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Amikor a kikeresett helyhez értek, Gilka Péterre teljes nevén szólítva kiáltottam rá:
-  Fegyvereket le! Még erősebb hangon rögtön megismételtem: -  Fegyvereket le! 
Fegyvereket azonnal le!

Mind a két ember kínosan meglepődött. Helybenállásra merevedtek. Gilka Péter fe
kete bajuszos, beesett arca sárgára sápadt el, sötét szemével szúrósan, de tanácstalanságtól 
bambaformán bámult mereven előre. Hirtelen nem ismerhette fel, hogy vajon a kiáltás 
honnan és kitől is jött. Társa szintén keményen, dacosan nézett befelé, a sötét hátterű szál
erdőbe. Megdöbbenésükben lőkész fegyverüket még feszültebb merevséggel tartották.

Feléjük azonnal odavágtam a harmadik és a negyedik felhívást is, egyiket a másik 
után: -  Letenni a fegyvereket! Le, le, mert lövünk! Le a fegyverekkel!

Részemről megfontolt taktika volt, ahogy megszakítás nélkül éltem a rövid, kemény 
szavakkal. Pillanatnyi fejvesztettségüket felhasználva igyekeztem őket zavarba hozni. 
Úgy, hogy ne élhessenek az orvvadász szokásos taktikájával, sarkon fordulni, háttal elfor
dulva szaladni, aztán pedig beugrani az elérhető első fedezék mögé, s onnan visszalőni. 
Ezért használtam a komoly szavakat is: lőni fogunk! A zavarba hozásban segített Hunya
di is. Ugyanúgy, vagy7 még dühösebben, időnként berekedten osztogatta nyers parancsa
it. Félő volt, hogy őt a kritikus pillanatok olyan izgalomba hozzák, hogy lőni fog. Erez
tem, hogy a lábamnál a fegyvere csövét előbbre tolja, és a fogai között valamit sziszeg. 
Jónak láttam a lábammal kissé hátrarúgni hozzá, hogy a lobbanékonynak ismert erdőőrt 
lecsendesítsem. Katona- és határőrkorában a Balkán fekete hegyeiben nemegyszer állt 
szemben fegyv eres martalócokkal, tehát a „tüzelésre kész” magatartása érthető volt.

Az előállott helyzetre valóban ráillett a jelző, hogy az kritikus. Ilyenkor minden a meg
feszült idegek szálain, ahogy mondani szokás, az idegek játékán múlik. A szóbeszédben 
használatos hajszál -  ez valami lényegtelen csekélység -  volt az elválasztó, nem kisebb 
tétek, mint élet és halál között. Esetünkben a lőkész fegyverek ravaszát, vág)7 közel lehe
letfinom snellerjét megérintő nyomás volt az a bizonyos hajszál -  egyszerre négy! -  
szembekerült idegember éltének fennmaradása vagy elvesztése között. Mert az eshető
ség fennállhatott akár az egyiknél, akár a másiknál, vagy egyszerre kettőnél, de lehetsé
ges volt akár mind a négynél is! Egyelőre a tragédia még a küszöbön állt. Ezt egyikünk 
sem kereste, nem is készült fel rá. És nem hiányzott más, csak az a hajszál: az egyiknél 
mozduljon el arról a küszöbről, utána beteljesedhetik -  kölcsönösen -  a vadászok drámá
ja. Hiszen az esélyek mind a két oldalon egyenlőek voltak. Kezdje el az egyik, azon pil
lanatban a másiknál akaratlanul is folytatásra, viszonzásra talál. A vadon ősi törvénye nem 
ismer előírt szabályokat. A kihívó az, aki gyorsabb és az ellenpartnerét megelőzi. így -  
időnyereségével -  fölénybe jutva a lekésett ellenfele felett győztessé válhat. Harcos állt 
harcossal szemben, s az erdőben egyre megy: jogos vadász-e avagy orvvadász?

Bizonyos, hogy fegyverekben, emberszámban, férfias helytállásban -  feltehető volt
-  és bátorságban is egyenlők voltunk. Viszont a merész vakmerőségre, az elvakultságig 
menő elszántságra, a fékezhetetlen kitörésre tekintettel a mindenáron és önzőén véde
kező, megszorult orvvadász szokott előnyben lenni. És nemegyszer történt meg, hogy7 
ez az előnye hasznosabbá vált a maga számára, mint az erdész részére, akit kötött a fele
lősséggel átérzett fegyelmezettség és a mértéktartásra képesítő hidegvére.

Kritikus volt a helyzet az erkölcsi hatás szempontjából is. Mert mindenképpen tra
gédiának számított volna embert ölni -  akkoriban, a békés polgári életben egy véletlen 
találkozás okából -  az erdő vadjáért. A vad miatt, amely nincs leltározva, amely szaba
don járja a hegységek végtelen térségét, és mást sem szolgál, mint a jobbára kiváltsá
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gosok passzióját, és azé, aki önfeláldozása árán kész nekivágni, azt zsákmányul ejteni. 
Ilyen beállítás mellett válhatott volna gyilkossá, vagy áldozattá, mi több, egy személy
ben gyilkossá is, és áldozattá is a négy közül bármelyikünk. Mindennek aztán a tiszta tuda
tában lenni, bizony nehéz volt az erdejében nyugalmat kereső és érző hivatásos vadász
ember számára.

Keserves volt bevárnom azt a döntő fordulatot, amikor Gilka Péter rájött arra, hogy 
nem volt, mert nem lehetett más választása, csak a kényszerű megadás. Villogó tekin
teteink is tisztára összetalálkoztak. Elébe tárult a rideg valóság: két keményen álló, ko
moly ember, két beirányzott lőfegyverrel a kezükben, szemtől szemben, a közeli fa tör
zse mögött, mozdulatlanul.

Gilka Péternek döntenie kellett, de gyorsan. A döntés inkább az ő kezében volt, 
semmint a társáéban. A kezdő vadász -  igazán szerencsére -  úgy illett, hogy őt köves
se, a tapasztalt, öreg orvvadászt. Ámbár őt még előbb ragadhatta volna el az indulatos 
fiatalkor ismert hevessége. Neki mentségére szolgált volna, hogy társának (később ki
derült: az apjának) kelt a védelmére.

Gilka Péter karjai engedtek, lassan engedtek a feszültségből. Kezdett a fegyverrel 
valamivel lejjebb szállni. De igen nehezen ment a dolog az egyiknél is, a másiknál is. 
Mintha még mindig vártak volna valami csodára; beavatkozást a sors „jó szellemétől”, 
változást a helyzetben, fordulatot valahonnan a titokzatos erdőből, biztatást a termé
szet hatalmától, amely annyiszor megvédte a bajba jutott orvvadászt is.

Mivel a veszedelem a látszólagos megadás ellenére sem múlt el egészen, sűrűn pat
togtak a szavak, érthetően, bár kegyetlenül: -  Fegyvereket le a földre! Letenni a föld
re! Le, le, és lépjenek hátra!

A feléjük szegezett lőfegyverek és a határozott parancsolás végül is talált. Nehézkes 
lassúsággal, de letették -  azon lőkészen -  maguk elé a fegyverüket. Keveset hátra is lép
tek. Nógatásomra -  amúgy szédelegve -  eltávolodtak valamit a fegyverektől, majd fel
hívásomra hátizsákjukat is ugyanúgy levetették a földre. Kevés egy hang, de a megalá
zott emberek szájából annyi sem jött ki. Bizonyos, hogy Gilka Péternek még életében 
nem volt olyan kellemetlen élménye, mint a voilai találkozás.

Ami ezután következett, abban már nem volt érdekesség. Felszólításomra Hunyadi 
az emberekhez sietett, és átmotozta a zsákokat, valamint a zsebeiket is. En helyemen 
maradtam, szemmel tartva a fanyar arcú és bosszúra éhes embereket.

Hunyadi elsőnek a Mauser-fegyvereket ürítette ki és a töltényeket szedte össze. 
A hátizsákokban vadászkés, kötél, gyújtó, kevés élelmiszer volt található. Amikor Hu
nyadi a két kiürített fegyvert hozzám elhozta, Gilka Péter megszólalt. Csak ennyit 
mondott: -  De főerdész úr, a fegyveremet!

A fájó szavakra nem volt mit válaszolnom. Nem éltem vele szemben szemrehányás
sal, fenyegetéssel, sőt a legkisebb megjegyzéssel sem. Csupán egy kérdésem volt hozzá, 
társának, a fiatalembernek az igazoltatása. Halk hangon csak annyit mondott: -  A fiam! 
(Tényleg a katonaviselt fia volt. Pénzügyőrnek készült.)

Egyéb kérdést nem intéztem hozzájuk. Gilka Péter az élete árán sem árulta volna 
el társainak egyikét sem -  ha esetleg velük együtt mások is jelen lettek volna ezen a sze
rencsétlen hajtóvadászaton. Alárpedig

A leszerelt orvvadászokat az erdőből kiutasítottuk. Számukra a legrövidebb útvona
lat jelöltük ki, és távozásukat jó darabig ellenőriztük. Utána bejártuk a szálas erdő egy 
részét, majd azután a hegységből levonultunk.
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Útközben a könnyű sebzéssel elmenekült vadkanról megállapítottuk, hogy az a Voilából 
kiváltott. A vérzése is hamarosan elmaradt.

Körülöttünk minden egyéb titokzatos és felderítetlen maradt. Emberrel, annak láb
nyomával nem találkoztunk, lövést sem hallottunk. Időnkből sem telt volna, hogy a tett
hely környékét felkeressük, pedig a nyomozásra a hótakaró nagyon is csábító volt. Ezt 
a feladatot a karácsony előtti napok is időszerűvé tették volna.

Ennek a feltevésnek is megvolt a maga története. Hallottunk arról, hogy egyes kör
nyékbeli orwadászgyanús személyeknek különös érdeke fűződik a karácsonytáji és új
évi vadászatokhoz. Az illetőknek ajándékvadra van szükségük. (Ebből a célból jöhettek 
Gilka Péterék is.) Vadat illett küldeni bizonyos megyebeli -  meg nem nevezhető -  
„magasabb helyek” számára. Ez a régi jó idők betartott szokása volt, és Hiedelemből 
küldték -  elnézésért, pártfogásért, amúgy gavallériából, a kölcsönös barátság ébrentar
tására. Az illendő „tiszteletpéldány” vadat pedig a -„lojális” bennszülött ősvadász leg
előbb a Retyezátról szerezhetett be. Ajándéknak számított volna a frissen lefejtett med
vebőr, az agyaras vadkan, a kampójával ékes zerge, a pecsenyeőz A preparált 
nagykakas acélkék tolldíszével, fehérpettyes legyezőjével ugyanúgy dísze volt az úriszo
bának, mint az úriszánkón a medvebőrtakaró, vagy a falra helyezett csontfehér agyar és 
a sötét zergekampó.

A vadtrófea a Hátszegi járás társadalma előtt általában nagy becsben állt. így volt ez 
a farkasbundával is. Ennek viselete nagy divatját járta. Az már nem tartozott a dolog 
lényegéhez, hogy az előkelőségre mutató takaróknak és bundáknak a legtöbb viselője 
nemhogy nem lőtt, de nem is látott életében sem vadon élő medvét vagy farkast.

II.

A voilai találkozásról hír a mi részünkről alig szivároghatott ki. Mi a szerencsésen 
végződött erdei találkozást zártkörű eseménynek tekintettük. Ami az elszedett fegy
vereket illette, azok beszolgáltatásra kerültek a hátszegi főszolgabírói hivatalba, és 
legfeljebb ott kelthettek némi feltűnést.

Tréfásan hangzik ugyan, de nem zárható ki az a feltevés sem, hogy a puskák vé
gül ismét Gilka Péterékhez kerültek*. Az akkori, abszurd állapotokra jellemző, hogy 
a lefoglalt bűnjeleket időnként árverésre kellett bocsátani, amelyen akár a tulajdono
sok (tettesek) is részt vehettek.

A büntetőeljárásból kifolyólag vadászkörökben egyet-mást mégis megtudtak az 
esetről. Gilka Péter személye tette azt érdekessé, akit végre ez egyszer sikerült vala
kinek tetten érnie. (Tegyük hozzá: merőben a véletlen, a „szerencse” segítségével.)

így történhetett meg, hogy a megye egyik legelőkelőbb, vezető embere komoly 
szemrehányással fakadt ki előttem: -  Miért nem éltem a kivételesen kedvező alka
lommal, amikor jogom lett volna az orvvadászokat egyszerűen lepuskázni. A kezével 
mindjárt be is mutatta: -  Piff-puff! És készen a dublé! Véleménye szerint csak így le
hetett volna a megyében rendet és biztonságot teremteni. Az illetőből ezt az ostoba 
kifakadást az váltotta ki, hogy az eset előtt kevéssel őt tényleg tüzelés alá fogta egy 
4-5 tagú orwadászbanda. A támadásnak kevés híján áldozatul esett, de a kísérő ro
mán vadőr -  kezében az úrvadász fegyverével -  gyors megelőzéssel a támadók egyi
két leterítette.

De térjünk vissza a már csaknem feledésbe ment voilai eseményre! Közel 2 évre 
rá az újból a felszínre került.
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A további eseményekről riportszerűen számolok be:
Helyszín: a Malomvíz községgel szomszédos Klopotiva község korcsmája. 

Klopotiva hasonló fekvésű község volt, mint Malomvíz: országszéli, nagy kiterjedésű 
határral. A község kertjeiből kilépve az ember már erdőben találta magát. Abban aztán 
egyfolytában mehetett napokig hegyeken, völgyeken át, mire emberlakta helyhez ér
kezett el, valahol a Zsil völgyében, ellenkező irányban valahol a Bánságban, vagy egye
nesen délnek tartva, messzire bent a román Regátban.

A korcsma sarokasztalánál két férfi ült borozgatva és halkan suttogva egymással. 
A beszélgetés románul folyt közöttük. Bemutatom őket.

Falusi korcsmába beillő, ott feltűnést sem keltő alakok. Paraszti ember az egyik, ko
pott kishivatalnok vagy leszegényedett kisiparos kinézésű a másik. A paraszti ember 
klopotivai bennszülött lakos, afféle állítólagos Hunyadi-korabeli parasztnemes. Magas, 
szikár, 45-50 év közötti, komor arcú, barna férfi. Fellépése nyugodt és biztos, megje
lenése -  mondhatni -  fajának elitpéldányára vall.

Oregapja még ősi jogon, szabadon vadászott az egész megyében, azon túl is, amer
re útja vitte, vagy az üldözött vad vezette. Neki is előnyére szolgált, hogy -  mint köz
birtokossági erdőkerülő -  fegyverviselésre jogosult volt. A vadászati jogot -  műnyelven 
fejezem ki magam -  viszonylagos fogalomként értelmezte; azt tetszése szerint vonat
koztatta a neki jobban vagy kevésbé megfelelő területekre. Az őrizetére -  a valóságban 
csak tessék-lássék ellenőrzésére -  bízott területen előforduló vadat a saját tulajdonának 
tekintette, viszont idegen területeken annak sem. Ott a vad, mint kevesebb értékű, őe- 
lőtte rés nullius maradt, a senki tulajdona. Tehát ha ő ejtette el, akkor az övé. Ezzel a 
felfogásával különben nem állt egyedül az országban és legkevésbé Hunyadban. Ott 
szokásban volt akkoriban helyenként még a birtokosok között is, hogy területüket kér
dezés nélkül, kölcsönösen levadászták, lehajtották.

Emberünket az apróvad és általában a mezei vad nem érdekelte. A golyós fegyvert 
csak az esetben cserélte fel sörétessel, amikor fajddürgésre vonult fel nem is a klopoti
vai dürgőhelyre, hanem átellenben, a Voila feletti Pikuj fenyőkoszorúzta csúcsára -  
idejében ellőni a hagyományos öreg kakast. (Megtörtént, hogy jóformán Retyezát 
grófjának az orra előtt.)

Dolga nem állt másból, mint a hegyek bebarangolásából. Gazdasági dologra, vagy 
alkalmi munkavégzésre nem szorult rá, attól el is szokott. Életrevaló felesége mint köz
ségi szülésznő megkereste a család kenyerét, gyermekük nem volt, jószágtartással sem 
bíbelődtek. A férfi lakóhelye a hegységnek hol az egyik, hol a másik pontja, övé volt 
legalább a fele Retyezát.

Mondták róla, hogy ügyessége a hiúzéval ért fel. A vadászterületeket elválasztó zuha
tagos vadpatakokon vagy ideiglenesen lerakott kőgázlókon, vagy a partszéleken álló, haj
lékony fák felhasználásával szokott átkelni, hogy még a lábnyomait is eltüntesse. A kész 
hidakat rendszerint elkerülte. A tilosban kézre kapni és leszerelni az ideig nem sikerült.

Neve: Bóra István. Érdekes volt, hogy nem hallottunk Stefan néven emlegetni, ő 
Istvánnak maradt a románok között is.

Mint vadász és mint orvvadász sokkal-sokkal különb volt Gilka Péternél. Az utóbbi vég
tére is hivatalt viselt, Bóra István azonban egész életét kint a hegyekben tölthette. Azt min
denképpen külön a számlájára kellett írnom, hogy nem érte be a több ezer holdas erdőbir
tokossági területtel, ahol kedvére vadászhatott. Neki kapóra jött, hogy területeinket 20 km 
hosszúságban egyeden közös fővölgy választotta el. E vonal mentén azután szemmel tart
hatta a fel- és lejáró uradalmiak útját, és kiszagolhatta a védszemélyzet hollétét is.
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Nagystílűségére vallott, hogy figyelemmel kísérte a fegyvertechnika fejlődését is. 
A posta árjegyzékeket szokott hozni számára, és abból sem csinált titkot, amikor mo
dernebb vadászfelszereléssel látta el magát.

A korcsmában Bóra Istvánnal szemben ülő, másik férfi W. Károly, a malomvízi kör
jegyzőségen írnok. „Örökös” segédjegyző, aki magasabbra már nem vihette. Erdélyi 
szász ember, közel a 60. életévéhez. Részvéttel gondolok reá vissza. A szegény embert 
végzetes tragédia érte azzal, amikor cs. és kir. vadászfőhadnagy korában a menyasszo
nyát elvesztette. Menyasszonya a bécsi Burgszínházban bentégett. Hogy azután W. 
Károllyal mi történt, arra csak következtetni lehetett. Nekibúsulás, utána alkohol, vé
gül quietálás [nyugdíjazás]. Más választása aztán nem volt: beállt firkálónak a megyei 
közigazgatáshoz. Mint ilyen került -  évek előtt, pályázók hiányában -  a félreeső, határ
széli malomvízi jegyzőségre. Mindvégig nőtlen maradt, és maga-magát élelmezte. 
Legtöbbünk előtt talány maradt, hogy az évek során miként tartotta fenn magát. Vala
hol a községben volt „szállása”, ott lakott a házinyulainak társaságában. Szállásán sen
kit nem fogadott, de vendégségbe sem járt el. Néhány kilesett és kedvezőnek ígérkező 
alkalommal -  magam is mint legényember -  kísérletet tettem a meghívására, de mind
annyiszor udvariasan kitért előle.

A szerencsétlen sorsú emberrel szemben sajnálkozást éreztünk. A hónapok elején 
két napra el szokott tűnni az irodából, és szekeret fogva bekocsizott Hátszegre. Ott 
azután egész havi fizetése szétporladt a csapszékekben -  csendesen, feltűnés nélkül, 
egymagában szórakozva, a teljessé vált aléltságig.

Az öltözködése önmagában is részvétkeltő volt. Abban az évtizedben, mialatt vele 
érintkeztem, trikóingjéhez hozzákötötten egyetlen fehér kaucsuk inggallért láttam, az 
is füsttel lepett és körös-körül berepedezett volt. Nyakkendőre nem futotta. A mutat
kozó hiányfoltokat eltakarta a szétterülő, vörhenyes szakáll. Ami azután hivatalos mun
káját illette, mindig józanul és szorgalmasan dolgozott. Szívesen el is túlórázott a me
legre fűtött, kis körjegyzői irodában, papírba csavart cigarettáit félméteres nádszálon 
szipogatva.

W. volt szíves egy bizalmas, közvetítő szerepet magára vállalni az uradalom és Bó
ra István között. A kényes ügyben megfelelőbb és megbízhatóbb közvetítőt nem is ta
láltunk volna.

Arról volt szó, hogy valahogyan értesse meg Bóra Istvánnal a következőket. Mint
hogy vadászgatásai miatt helyzete kezd tarthatatlanná válni, fontolja meg az uradalom 
ajánlatát. Egyidőre menjen ki -  az uradalom költségén -  Amerikába. Útlevele, beuta
zási engedélye és munkahelye előre biztosítva lesz. A hajójegyét készen fogja kapni. 
Maradjon kint addig, amíg jónak tartja. Amennyiben legalább 2 esztendeig kint marad
na, a visszautazásáról is az uradalom fog gondoskodni. Külföldön tartózkodási helyét 
belátása szerint változtathatja.

A nyugtalan vérű Bóra István számára ez volt a feladott téma. Világos, hogy próba
kísérletről volt szó. Az uradalom, különös tekintettel és elsősorban személyzetének 
biztonsága, megérte volna az áldozatot. Bóra István viszont olthatatlan szenvedélyének 
új vadásztereken élhetett volna.

A felvetett kérdést a két férfi hosszasan tárgyalta. A gondolat -  ahogyan W. elmond
ta -  tetszett Bóra Istvánnak, láthatóan felvillanyozta őt. Hallott és olvasott már egyet- 
mást arról az az időben felkapott, gazdag és szabad Amerikáról. Evek előtt például 
Nagy János malomvízi vadőr is kiköltözött a tengerentúlra. Úgy hallatszott, hogy ott

459



jól megy a dolga, és addig nem is készül visszatérni, míg elegendő pénzt nem gyűjt 
össze. Úgy tervezi: azon telket fog vásárolni, és azontúl szabad, önálló emberként fog 
gazdálkodni. Hazatérését a családja sem sietteti; ők két tehenet tartanak, részeskertet 
művelnek, pénz is jön (dollárokban!) a házhoz, ha azt levélben kérik.

Több ilyen kérdés megtárgyalása után Bóra István hasonlóképpen kezdte felfogni 
a dolgot. Sőt felcsigázott álmodozásával tovább is ment. Mindjárt szóvá is tette, hogy 
az amúgy is erősen megfogyatkozott retyezáti barnamedve helyett a szürke, rettenetes 
(grizzly) medvére, őz és zerge helyett hatalmas wapitiszarvasra kívánt volna Ameriká
ban vadászni. A puskakérdés sem okozott volna neki nagyobb gondot. A felesége is be
leegyezett volna. Nem jöhetett számításba a katonaügy sem, az országnak ugyanis nem 
volt szüksége az öreg népfelkelőkre, mivel hadjáratnak „se szele, se szaga”

A megbeszélés után a tárgyaló felek azzal váltak el, hogy Bóra István gondolkozni 
fog. A korcsmái együttlét alatt a barátság és a bizalom is pecsétet nyert. Erre bizonyí
ték, hogy Bóra István túl, a falu végétől egészen a Sebesvíz hídjáig elkísérte barátját az
zal az aggodalommal, nehogy az öreg segédjegyzőt baj érje.

A bevezető eljárás tehát megtörtént.

Nemsokára rá a felek ugyanott, a korcsmában újból összejöttek.
Részemről a sikerhez vajmi kevés reményt fűztem. Érthető volt azonban, hogy az 

ügy fejleményeire kíváncsisággal néztem. W. Károly feladatát lelkesen és jószándékkal 
eltelt komolysággal fogta fel, sőt bizakodással tekintett a klopotivai újabb találkozó elé. 
Értelmességével, mindenben megnyilatkozó udvarias modorával partnerét megnyerte 
és közlékenységre bírta. Mi ketten egyetértettünk abban -  s ez külön kikötésem is volt 
-, hogy Bóra Istvánnal szemben sem rábeszéléssel, sem megfélemlítéssel nem fog élni. 
Annak elhatározását sem erőlteti, hanem hagyja a dolgot maga-magától megérni.

Mielőtt W. átment volna Klopotivára, újabb, jelentős magyarázattal tettem őt gaz
dagabbá. Visszaemlékeztem arra, hogy Bóra István egy alkalommal a munkásokat ke
reső egyik erőőrünk előtt oda nyilatkozott volna: kész lenne az uradalom erdőterüle
tein vadőri szolgálatot vagy hasonnemű megbízást elvállalni.

Megengedem, talán hiba volt részemről, hogy az ajánlatát akkor nem segítettem elő. 
De sehogy sem volt Bóra Istvánhoz annyi bizalmam, hogy akár mint vadőrt, akár mint 
vadászatokon vezetőt, vagy alkalmi segítkezőt erdeinkbe beeresszem. Elegendő volt ma
ga az a tapasztalat, amit róla közvetlenül, egy havasbejárás alkalmával szereztem.

Több napon át hivatalos bizottsággal jártuk végig a birtokhatárokat. Bóra István, 
mint a hegység legjobb terepismerője, volt Klopotiva község megbízottja. Iparkodott 
hol hozzám csatlakozni, hol közelemben maradni, így azután legelöl járva együttesen 
figyelhettük a terepet. Magas fejtartással vadat, a földre szegezett tekintettel vadnyo
mokat keresett előttünk. Elegendő alkalmam volt akkor róla megállapítani, hogy való
ban vadászatra termett, ízig-vérig magashegységi vadász -  éles szemekkel, szívós és ru
galmas izmokkal, és felruházva olyan finom nyomismerettel, hogy a sziklák omladékán 
a zergecsülöktől visszahagyott legkisebb karcolást is felfedezte. Vadhullaték, vadkapa
rás, fekvéshely sem kerülte el a figyelmét. Látszólag öröme telt abban -  elárulta az arc
kifejezése -, amikor a társaságot a jelek gyors felismerésében megelőzte. Valószínűt
lennek kellett tartanom, hogy képes lett volna, szenvedélyén uralkodva, magát 
szabályszerűen fegyelmezni olyan külfekvésű havasterületeken, ahol az ő ellenőrzése 
nem látszott biztosítottnak. A szabadjára engedett Bóra István alighanem olyan maradt 
volna szolgálatában is, mint a Nyugati-Alpesek hírhedt vadászai, akik a zergéért min
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dent meg szoktak kockáztatni. Ilyen tapasztalatok vittek arra rá, hogy annakidején Bóra 
István ajánlkozására nem reagáltam.

A klopotivai tárgyalások előbbrevitele érdekében azonban jónak véltem a régi állás
pontomat némileg módosítani. Ez abból állt, hogy felhatalmaztam W.-t: szükség ese
tén előállhat azzal, hogy 2 esztendőre kiterjedő távolmaradás után Bóra István számít
hat az uradalomban valamiféle vadőr jellegű alkalmaztatásra. Elgondolásomban abból 
indultam ki, hogy a hegységi otthona környezetéből való kikapcsolódás Bóra Istvánból 
más embert fog faragni. Ott vagy beválik vadásznak, vagy nem. Úgy véltem, hogy az 
Újvilág (kezdeti?) vadászati nehézségei között előbb-utóbb mind többet veszít a lendü
letéből, s talán -  a többszörös csalódások után -  rászánja magát más munka vállalására 
is. Sőt, mint szegény embert, elfoghatja a pénzszerzés irama is. Feltehettem azt is, 
hogy az évről évre korosodó és az örökös vadölésre menő szenvedélyében ki nem elé
gített ember talán-talán meg fog változni. Idehaza pedig be fogja érni a klopotivai er
dők távollétében megmaradt vadjaival is.

A második megbeszélés, amint azt W. elmondotta, hosszúra nyúlt. Kiderült, hogy Bóra 
István azóta sokat morfondírozott az elébe tárt kérdésen, s miatta nagy gondban volt.

Órák hosszán feszegették az ügyet, s látszott, hogy a dolog nehezen megy előre. 
Bóra Istvánnak ugyanis nem volt ereje az elhatározásra. Es végül is az történt, hogy 
a kívánt eredményhez nem jutottak el. A kezdetben ingerlőnek ígérkező idea holtpont
ra jutott. Bóra István az ajánlat elfogadására mégsem tudta magát rászánni. Nem az az 
ember volt, aki megijedt volna a vállalkozás nehézségeitől. Egészen más okból jutott 
a nemleges elhatározásra, a lemondásra. Válaszát W. előtt kellő módon meg is indo
kolta. Arra a következtetésre jutott, hogy a Retyezátot kár lenne felcserélni valamely 
előtte ismeretlen és vadban bármennyire is gazdag területtel, ahol nem ismeri a vadfa
jok váltóit, forgóit, téli-nyári tartózkodási helyeit, az ottani vad természetét és szoká
sait. Érdemesebbnek tartotta otthon, a falujában, illetve az erdeiben maradni, és a bevált 
módszerekkel nyugodtan, biztosabb sikerrel továbbra is elvadászgatni.

Ennek a megalapozott érvelésnek a hallatára W. is kifogyott a további szóból, és 
nem maradt közöttük más hátra, mint áldomást inni a nem éppen megfeneklett vásár
ra, hanem a meghányt-vetett szép gondolatokra, amelyek mellett aztán jól elborozgat- 
tak. Eközben Bóra István egyszerre ráterelte a szót a „Domnu Oberfersterre”, a főer
dész úrra (mármint reám). Megjegyzése lényegében ez volt: -  Kiutazásomnak 
Amerikába persze a főerdész úr örülne a legjobban. Az ő kívánsága volt ez is. Persze 
megszabadulna tőlem, ahogyan sikerült neki egyszer Gilka Pétert, a jó barátomat is fél
retolni az útjából.

-  Hogyan? Mikor? -  tette fel W. odavetőleg a kérdést.
-  Hát ott fent, a Nagyvíz felett! -  vágta ki Bóra István. Aztán akadozva, gondolata

it rendezgetve, részletekben adagolva, nehézkesen, nekikomolyodva, vallomásként el
mondotta, ahogyan a voilai vadászatra visszaemlékezett:

-  Ott voltam én is, láttam az egész teketóriát. Nagy szerencséje volt a főerdész úrnak ...
W. nem vágott közbe, hanem hagyta Bóra Istvánt, hadd beszélje csak ki magát. W.-t

is kezdte érdekelni a dolog. A látható titkolódzás kíváncsivá tette; vajon mi fog kisülni 
abból, ami még hátravan?

Szaporábban poharaztak. W. eközben partnerét figyelte, aki láthatóan küszködött 
magában. Mivel azonban már belekezdett, folytatta, végül a voilai titkot az öreg barát
ja előtt kitárta.
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Bóra István vallomását W. szavaival fogom ecsetelni, ahogyan azon melegében előt
tem ismertette. W. a témába beleélte magát, és jól emlékezett a részletek egymásután
jára is.

-  Vadászni voltak a hegyekben. Gilka Péter meg a fia hajtottak, Bóra István állást 
foglalt el a gerincen. (Hogy hol vadásztak, hányan voltak, erről Bóra István nem tett 
említést.) Olyan ponton állt fel, ahonnan körös-körül a legjobb kilátás és kilövés nyílt 
számára. Ott volt a legjobb zerge- és disznóváltó, Bóra István mint medveváltót is is
merte.

-  Gilka Péterék lövései után Bóra látta a lefelé rohanó vaddisznót. Készült rálőni, 
de a sűrű bozótosban a lövés bizonytalan lett volna. Különben is a többi disznót és a 
havon becsapázott zergéket várta. Látta Gilka Péteréket jönni, látta azt is, hogy azok 
emberi kiáltásra egy helyen hirtelen megállnak. Ez meglepte őt:

-  Del draku! (Az ördögbe!) Ki ordítozhat ott lent az erdőben? Erre távcsövéhez 
nyúlt, és a terepet a hangok irányában lekereste.

-  Észrevett egy fa mellett egy embert. Mozdulatlanul állt, fegyverét lövésre tartva. 
Jobban megnézve, és nem egy, hanem két embert látott a fa mellett szorosan állni. Rá
juk ismert. A magasabbik a főerdész úr volt, mellette a köpcös jáger, kicsiny alakjában 
a Hunyadi.

-  Látta, hogy Péterék bajban vannak. Hirtelenjében fogta a puskáját és azt ráfogta 
a főerdészre. Jól célba vette. Lelőhette volna, az bizonyos, mert nagyon feldühítette, 
ahogyan folyvást ordítozott és Péteréket adjusztírozta. Azok meg csak álltak ... Kezük
ben pedig ott volt a fegyver De csak álltak .. Nem lőttek Nem lőttek Amazok 
sem lőttek.

Várt tehát egy darabig, várt még tovább, aztán látta, hogy Péterék a puskájukat le
rakják a földre.

-  Del draku! Ez nagy szégyen volt! Ebből nagy baj lehet! Ilyen dolog soha egyikük
kel sem történt meg.

Ezt tovább már nem tűrhette. Mégis rájött, hogy muszáj, del-dráku, muszáj, le kell 
lője azt az embert! Akkor majd befogja a száját.

A beszédben kis szünet következett. Mintha Bóra István a saját gondolataiba fáradt 
volna bele. Álmosság fogta el. Odanyúlt a poharához, és koccintottak, és miközben W. 
mélységesen hallgatva cigarettáját sodorta, Bóra István lemondóan folytatta:

-  Aztán hagytam, nem lőttem. Meggondoltam. Láttam, hogy azok sem lőnek. Már
pedig ha lőttek volna Hát nem tudom És eszébe jutott még valami. Az a főerdész 
fiatalember Úgy van, fiatalember. Del draku! Legyen az egész a Péterék dolga!

Amikor Bóra István fiatal voltomra célzott -  a 28. évemben jártam -, vajon arra gon
dolt, hogy a szemben álló felek egyszer talán még kibékülhetnek egymással? De lehe
tett más gondolata is. Péterék a konkurenciából ki fognak esni... Feltehető, hogy vala
melyik lehetett az a bizonyos „hajszál”, a kritikus helyzetekben a fordulatok okozója.

így került évek múltán felszínre a voilai erdőben rejtve maradt titok. Akkor ugyan 
nem számoltunk azzal, „márpedig” tényleg volt az eseménynek egy -  tőlünk nem is tá
volban álló -  ötödik szereplője is, a harmadik orvvadász.

Ezek után -  most, utólag könnyen megy -  tisztán látni azt a bizonyos háromszöget. 
A háromszöget alkotó csatársor egy-egy pontján álltunk mi, ketten Hunyadival, és 
szemben a két orvvadász. A harmadik ponton állt Bóra István. O volt a láthatatlan sze
replő. Akcióba lépése attól függött, hogy a másik felek között mi történik. Szerencsé

462



re lövésekre, dulakodásra, sőt még gorombaságra sem került sor. Végtére komolyabb 
dolog nem is történt, csak a simán lefolyt lefegyverzés. Ezért nem jött működésbe az 
a titokzatos harmadik.

„Márpedig” -  mentsen Isten! -  más is történhetett volna. Hiszen adva volt, döntés
re állt a helyzet és az alkalom: leszámolás az ellenféllel. Végleges leszámolás!

Ehhez a lépéshez azután, ha utólag, nyugodtan jellemezni készülünk az események
ben szereplő egyéneket, nem kellettek alapjában rosszindulatú, akár ölésre is kész vad
emberek, nem kellettek még bosszúra éhes, versenyre kihívó, indulatos ellenfelek sem. 
Nem másra, idegekre volt szükség! Edzett, biztos idegekre! Aminőkkel a nagyvadra va
dászó vadász szokott rendelkezni, aki már több esetben átélte a legmagasabb fokú iz
galmakat is, mielőtt felgyorsított lövedékét a hidegvérrel kikeresett célpontra lövi ki. 
Es valóban azon fordult meg, hogy valamennyinek az idegei egyenletes feszültségben 
maradtak. Talán úgy is lehetne mondani: mint sok idegfeszítő izgalmon átment vadá
szok, egymással szemben állva is vadászias magatartásúak maradtak.

És ne feledkezzünk meg a hatodik szerepéről sem! A hatodik rajzolta ki a szabály- 
szerű háromszöget, és állt be annak pontosan a közepébe. Körülötte alakult ki a maga 
nemében kivételesen veszedelmes helyzet, a hatodik volt minden további végzetesnek 
az elindítója, az erdei dráma felidézője. Ez a hatodik háromszögön fekete kísérteiként 
átrohanó vadkan volt.

Nem kétséges, a fő szerepe a vadkannak volt. Ha más irányt tartva menekül ki a haj
tásból, ha az első lövések után mindjárt terítékre kerül, vagy ha nem véres nyomokkal 
távozik a lövések helyéről, úgy mi Hunyadival a háromszögön kívül maradtunk volna. 
Nem alakult volna ki a kritikus összeállítású háromszögű csatárlánc. Mindenképpen 
valami „más” történik. Maga a találkozás, mint közvetlen közeli és szinte összeütközés
be menő jelenség, talán meg sem történt volna.

III.

Az 1914 nyarán kitört világháború nehéz éveket hozott számunkra is. Nem kerülte el 
a háború a Retyezátot sem. Ama határhavasok közé tartozott, ahová már az első táma
dási napon (1916. aug. 29.) belépett az ellenség, és mindjárt tűzharcba keveredett 
a Retyezáton portyázó különítmény előőrseivel.

Azon idő tájra kellett esnie -  így mondták el utóbb községbeli, öreg honvéd mun
kaszolgálatosok -, hogy Bóra Istvánra is rákerült a sor, és behívták katonai szolgálatra. 
Jó darabig lehetett távol otthonától, mert nem látták sehol a hegyekben. Személye 
a nagy zűrzavarban nálunk sem jött számításba.

A háború vége felé történt, hogy egy alkalommal a hátszegi főszolgabírói hivatal
ban jártam. Ott a járási tiszti orvossal, G., régi barátommal találkoztam össze. A doktor 
lelkes természetbarát volt, vadász, horgász, kutató lepkész, és ismerős volt előtte a Hát
szegi járás annak egész lakosságával.

Egyszer csak azt mondta nekem, hogy lapozzam át az íróasztalán fekvő egyik ak- 
taköteget. Majd hozzátette: olyan valamit találsz ott, aminek örülni fogsz. A kiterítve 
egymásra rakott „Hivatalos Halotti Bizonyítvány” címekre rátekintve, nem értettem 
a dolgot. Csupa férfi, szinte kivétel nélkül katonahalott sorakozott a kórházszagú pa
pírlapokon. A Monarchia különféle pontjairól hivatalosan adták tudtul a járásbeli ka
tonák bekövetkezett halálát. Az akták láttára semmi kedvem sem volt a lapok között 
keresgélni.
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-  Kiről volna szó -  kérdeztem az orvost -  melyik emberünkről, ismerősről, jóbarátról? 
Te mondd meg! Sehogy sem értem, miért, minek lehetne éppenséggel örülnöm?

-  Csak lapozzál egy darabig, nagyon is fog az téged érdekelni! -  ezek voltak a nya
kas ember röviden odavetett szavai.

Kedvetlenül forgattam át vagy 15-20 lapot, az első sorból csak a személyneveket ol
vasva ki. Az egyik lapon ez állt:

Bóra István Klopotiva 54 éves, elhunyt a nagyszebeni kórházban, halál oka: 
gennyes agyhártyalob stb.

Az orvos félszemmel kísérve figyelte rajtam a hatást. A lapot kezemben tartva nem 
szóltam semmit, elfogott a meghatottság. Odaléptem a falifogashoz, hogy leemeljem 
onnan a kalapomat. (A Retyezáton évtized alatt kifakult zöld plüsskalap volt, viseltem 
a voilai kaland napján is.) Feltettem a fejemre, köszöntőleg megemeltem, aztán jelké
pül ráhelyeztem a halotti bizonyítványra, Bóra István emlékére.

A halottnak tartoztam ennyi tiszteletadással.

Feljegyzés egy kis epizódról
(Történt most, a szöveg leírása közben, 1956. február 9-én)

A gépelés közben -  bent a szobában, az íróasztalnál -  történt az „eset” kettőnk, én, 
a szöveget diktáló és a rokonszenves gépírónő jelenlétében. Ahhoz a mozzanathoz értünk, 
amikor éppen Gilka Péter fájó szavai alatt kattogott a gép: „De főerdész úr, a fegyveremet!”

-  Felkiáltó jellel! -  kértem munkába merült társnőmet.
Es pontosan ebben a pillanatban -  szinte válaszképpen -  a csendes szobában tom

pa koppanást hallottunk. Valami kisebb tárgynak kellett lepottyannia a szoba padlójá
ra. Engem az eset nyugton hagyott. Nem tulajdonítottam neki különösebb fontossá- 

g0t‘A gépírónő azonban udvarias volt, és a nő érzékeny gondosságával azonnal utána
nézett az „eset”-nek. Én lemaradtam, ő megelőzött. Felpattanva a helyéről, s pár lé
péssel az ülőszéke mögött, egy kis félhold alakú, kemény tárgyat talált a padlón. Ha
marjában nem ismert rá, így elém helyezte az asztalra. A vadkan felső, ún. kisagyarának 
az egyike volt.

Társnőm azonnal felfigyelt, és nő létére nyomban összefüggést vélt találni az egy
bevágó mozzanatok között. Annakelőtte azon frissében gépelte a szöveget a voilai vad
kanról. (Ez meg a bradaceli volt.)

-  Mennyire érdekes -  jegyezte meg élénken -, megint a vadkan. Ott is, itt is vad
kan. Igazán meglepő!

Társnőmnek ez a találó megjegyzése hatással volt reám is. Magam is úgy találtam: 
a jelenség érdekes, mi több, meglepő volt.

A fantáziának nincs határa. És megjött hozzá a gondolat is.
Úgy jött, mintha a felkiáltójel visszhangjaként és egyszerre a „koppanással” a fegy

veréért könyörgő Gilka Péter hangja hallszott volna.
Szemrehányólag -  felém.
Atkozó hanggal -  az agyaras vadkan felé. A vadkan okozta Gilka Péter vesztét. 

Az elmenekült voilai vadkan. És nem a bradaceli vadkan. De lehettek azok egy nem
zetségből valók is
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MEGMENEKÜLTEM!

A vidékbeli esetekről vett több oldali értesülés testi épségemet illetően tőlem fokozot
tabb éberséget követelt. M int új és ismeretlen erdőjáró az országhatár m entén ki lehet
tem téve -  tévedésből vagy elnézésből is -  alattomos támadásoknak. Hivatásommal 
amúgy is vele járt, hogy évről évre mind több ellenségem támadjon. Be is vezettem azt 
a szokást, hogy a 40 km-re kiterjedő hátszegi, sok esetben sötét éjjeli, kocsizásaim alkal
mával a jármű nem  volt kivilágítva, a kocsissal pedig felváltva más-más ülésről hajtottuk 
a lovakat. Fegyver nélkül a faluba, még a kertekbe sem mentem ki, kézbe kapható lőfegy
vert a házban több helyen tartottam, később feleségemmel is (ő egy kispuskával) gyako
roltuk a golyólövést. A zsebben hordható, rövid fegyver (pisztoly) viselésének nem vol
tam barátja, inkább a külsőleg is „mutatós”, hosszú csövű, komoly fegyverek mellett 
tartottam ki. Tartalékul 5-ös tölténytár volt készen tartva a kabát és mellény zsebében, 
külsó' szolgálatban maga a fegyver is be volt töltve a vadászatra való, expanzív golyókkal. 
Váratlan párharc esetén a roncsoló hatású dum -dum okat bizony nehéz lett volna nagy 
gyorsan átcserélni sima lövedékre. Egyébként az sem volt kizárva, hogy nagyobb erővel 
elragadják a fegyvert, és akár azzal lövik le az embert.

Barthos vázlata az alfejezetek elhelyezéséről
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Ami viszont nagyon is kívül esett a kívánatos elővigyázatosság köréből, az az éle
tem folyamán elejétől mindvégig a beidegződött állapothoz való ragaszkodás volt. In
tő példák ellenére is gyakori és hosszas egyedüllét hol az „embernélküli” erdőkben, 
hol a havas magashegységek mélyén, emberi- és kutyakíséret nélkül, egyedül, leg
többször eltitkolt és rejtett útvonalakat követve. így kívánták ezt elsősorban a szolgá
latom feladatai, amellett egyéniségem érdekében is állt, hogy a magánynak illúziót 
keltő hangulatában, zavartalanul figyelhessek rá a természetadta szebbnél szebb látni
valókra. Ámde társtalanul maradni a vadonban, abban túl nagy volt a kockázat. Az em
bert érhette hirtelen rosszullét, és ki volt téve a balesetből származó sérülések szám
talan formájának -  egészen a tehetetlenség állapotáig. Aki mindezek után épségben 
maradt, annak a köszönet érzése önkéntelenül is fel kell, hogy ébredjen szívében a 
Gondviselő iránt.

Lódarazsak támadó rajában

Egyedül haladtam lóháton a retyezáti Tomasa-hegyoldal meredek sziklafalából kirob
bantott, helyenként alig egy méternyi, keskeny lovasösvényen Guraapi felé. Lombfa
kasztó tavaszi nap volt, május közepe táján. Az ültetések munkahelyére iparkodtam, 
a Lepusnik-völgy felső erdeibe. Volt annak a közlekedésre szolgáló ösvénynek egy ve
szedelmes szakasza. A hegyvidékre született hátasló még csak át is haladt a túl keskeny- 
re szabott szakaszon, a terjedelmesebb felteherrel málházott lovaknál azonban nagyon 
kellett vigyázni, nehogy valamit is félrelépjenek vagy megcsússzanak. Megtörtént az is, 
hogy a fanyeregről függő láda vagy lapos hordó a kiálló szirtélbe ütközött, és a ló 
menthetetlenül lezuhant a 60 méteres mélységbe. A veszélyes szakaszon szokás volt 
a lóról leszállni.

Én, elgondolkozva és lovamban bízva, a nyeregben maradtam. Csinkó nevű lovam 
az őt jellemző okossággal a jól ismert szakaszon mindig áthaladt. Most azonban az óva
tosan lépkedő lovam fejéhez a sziklafal egyik repedéséből vaddarazsak raja támadt. Ami 
elkerülhető nem volt, lovam -  szerencsére az átlagosnál jóval erősebb, ruganyosabb pej 
ló -  mindkét első lábával felágaskodott, és hogy kitérjen a zsongó raj elől, nem tehe
tett mást, visszavágta magát az ösvényre. A kimért, erős lendületű körbefordulással si
került a lónak az üres mélység felett elérnie a padka szélét úgy, hogy azon a lábait meg
vethesse. A megkapaszkodás csak úgy sikerülhetett, hogy a felágaskodás pillanatában 
a goromba szegezésű bakancsaimat kirántottam mind a két kengyelvasból és levetet
tem magam az ösvényre. Különben a lóval együtt zuhantam volna le a mélységbe, vagy 
az történt volna, hogy a terhétől megszabadult ló a kengyelvasba beakadt lábamnál 
fogva repített volna le a szakadékba. Amint földet értem, a szörnyű katasztrófától meg
menekültem.

Szerencse volt az is, hogy esésemben sem megrúgás, sem elrántás nem ért a meg
vadult ló részéről, hanem elviselhető ütődéssel fekve maradtam azon a helyen, a pad
kán. A fejemet sem ütöttem be a sziklafal éleibe. Szerencse volt a ló számára is, hogy 
télire vasalt patkójának szeges élével a padka peremén szilárd alapot nyert, hogy utána 
megvadultan elnyargalhatott mintegy félnapi távolságra.

Ami lovam erőkifejtését illeti, nála gyengébb v a g y  erőtlen lóval a körbefordulás 
aligha sikerült volna, erre csak Csinkó volt képes. O más alkalommal baj nélkül vitt át 
egy-egy fahídon is, ami éppen alattunk roppant össze. Ép lábakkal kivágta magát az 
aláomló és a felszakadó jjerendák tömegéből.
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Közel 9 éven át jártam Csinkóval a havasokat. Amikor végül is elvitték a harctérre, 
tudtam róla, hogy hozzá hasonló, ügyes lóval többé nem járhatom a Retyezát magas
latait, meg olyan lovam sem lesz, amelyik napi 80 km-t étlenül is egyenletesen képes 
legyen lejárni.

A tomasai eset tanulsága az volt, hogy azontúl a kriminális útszakaszon a lovat ve
zetve haladtam át, hosszabb utaknál pedig sima talpú csizmát húztam, és a szeges bakan
csokat a nyeregtáskában vittem magammal.

Támadó vaddarázsrajjal még csak egy alkalommal találkoztam az Arades havasi 
legelő fennsíkján, ott azonban nem meredt felém a Nagyvíz zuhatagjának ijesztő 
mélysége.

Hogy a tomasai mozzanatnál én az egyedül haladó lovas voltam, ez volt még csak 
a különös szerencse! A lómagasságban megtelepedett darázsraj mindenképpen a leg
elöl haladó lóra támadt volna. De miféle torlódás, rugdosás, vészes gabalyodás történt 
volna az első lovat követő többi ló között! Elképzelni is rémisztő, milyen sors várt vol
na a megvadult lovak sorába beszorult lovasra vagy lovasokra.

A baj, ha már az előállott helyzet úgy hozza magával, valamely formában meg szo
kott történni, hogy azonban szerencsés kimenetele legyen, azon a bizonyos „hajszálon” 
szokott megfordulni. Tomasán is így volt: szándékosan lesiklottam a megbokrosodott 
lóról a még megfelelő, az utolsó pillanatban.

Átkelés a vadpatakon

A Lepusnik-vadpatakhoz fűződő mozzanat szintén tavasszal történt, ugyancsak az er
dősítések idényében. Az ültetésekhez összetoborozott munkássereg, csupa fiatal legény 
és leány, a Sekerile-hegyoldalon dolgozott, oda készültem a folyó bal oldali, Boreszku 
partjáról feljutni. Közbeesett a hóolvadástól felduzzadt Lepusnik. Ennek 15 km hosszú 
szakaszán nem volt sem híd, sem egyéb épített átjáró. Ezért a 20-30 méter szélességű 
vadpatakon lóháton készültem átkelni. Az átkelés azonban nem sikerült. Több helyen 
próbáltam a lovat a kikeresett gázlókon átbiztatni, de a ló a szügyéig hirtelen felérő, 
zajló vízben csakhamar megtorpant, és mindannyiszor visszavágta magát. A medert 
megtöltő kövek közül alig tudtunk kivergődni.

A folyó mentén továbbhaladva a medret átfogó, ledöntött fenyőszálfára találtam. 
Ezen jártak-keltek a munkások napok óta, nyomaik is arra mutattak. Utólag derült 
ki, hogy a szálfán két erdőőr felügyelete mellett, kezükkel erősen összefogódzva, 
láncszerűen közlekedtek, közeiket megerősítve még egy-egy talpvassal felszerelt, erő
sebb legénnyel.

Lovamat fához kötve elindultam a szálfán. A munkások messze, kilométer távolság
ban dolgoztak a valamikor leégett és beültetésre váró hegyoldal felső szintjében.

A szálfa a ráfeccsenő vízártól síkos volt, valamennyire ingásba is jött, mert ágas-bo- 
gas sudarát nem vágták le, hanem rajta hagyták. Alig haladtam 5-6 métert, a rohanó 
vízár felett az el nem kerülhető megszédülés fogott el. Legszívesebben visszafordultam 
volna akár hátrafelé lépdelve is, de nem volt lehetséges, mert az egy szál síkos fáról fel
tétlenül lecsúsztam volna.

Nekem több szerencsém volt, mint az órákkal később utánam érkező szerencsétlen 
munkáslegénynek, akit dohányért küldtek le a Guraapi-i magazinhoz. O lecsúszott, 
vagy leszédült a fáról a zuhatagba és beleveszett. Menthetetlenül. Testét összetörték 
a mederből kiálló kőszirtek, törzséről lezúzott fejét pedig meg sem találták.
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Ugyanez a sors várt volna reám is. Amikor azonban az első komolyabb szédülés ér
zése elfogott, az volt a szerencsém, hogy tekintetemet jó magasan, a túloldali hegyhát
nak egy szilárd pontjára szegeztem, és bár a 25 m hosszú szálfának nem is egy, hanem 
több pontján meg-megcsúsztam, többé le nem tekintve sem a fára, sem a vízre, kötél
táncos módjára sikerült a túlsó partot elérnem.

Felérkezve a munkásokhoz, a két erdőőrt alaposan leszidtam, és azonnal intézked
tem, hogy szélesebb és karfás hídfélét szerkesszenek a folyón.

Megjegyzésre kívánkozik még, hogy a szálfán lovaglóan előrekuszó testhelyzetben 
sem sikerült volna veszély nélkül áthaladni. A szálfáról ugyanis nem tisztították az út
ban álló oldalágakat mind le, hanem azokat hol egészben, hol csonkítva visszahagyták 
a fán. Az erdőőrök ezt szándékosan készítették így elő, hogy az átkeléskor az ágak kapasz
kodóul szolgáljanak. Nálam viszont éppen kritikus akadályokat jelentettek. Bakancsa
im élével előre ki kellett tapogatnom az ágcsonkokat, és rajtuk magasra felemelt lábak
kal áthaladni.

Hogy a csaknem 2000 m szintkülönbséggel lefolyó, magashegységi vadpatakok víz
ereje miben állt, arról egy alkalommal külön is tapasztalatot szerezhettem. A legszára
zabb nyár közepén feltúrt nadrággal indultam neki egy jól kiválasztott gyalogos gázló
nak. Úgy látszott, hogy a víz nem fog térden felül érni. És az történt: a meder közepe 
táján már annyira neki kellett feszülnöm a víz sodrásának, hogy nyakig lemerültem, és 
csak kínos erőfeszítéssel vergődtem át a túlsó partra.

Fejsze éle alatt

A Todoreszk-féle eset 1909. nyár végén történt. A pontos napját nem jegyeztem fel, 
holott nagyon is emlékezetes. Talán azért nem tartottam nyilván, hogy soha ne emlé
keztessen a csúfosan elrettentő helyzetre.

A Kárpátok alsó erdőnyúlványainak egyik völgyében jártam, amikor a magasban ke
ringő szirti sasra lettem figyelmes. A legnagyobb ritkaságszámba ment, hogy a havasok 
büszke, királyi madara ennyire mélyre ereszkedjék le a völgybe. A sas szárnycsapások 
nélkül, a repülőgép változatlan ütemével keringve rótta le a mind rövidebbre fogott, 
szabályos köröket. A szemmel tartás során arra jöttem rá, hogy a földön valamely moz
dulatlan pontot fedezhetett fel, és az a pont fekszik a légi körök vetületének központ
jában. A ritka élvezetet nyújtó látványt, az előttem új élményt nem hagyhattam annyi
ban, ki kellett fundálnom valamit.

A betekinthető térség teljesen néptelen volt. A közeli Vályadilsi (szép hangzású ma
gyar neve lett volna: Sebeshavaspatak) község népe védőszentjei egyikének aznapi ün
nepét tartotta, ember nem járt kint az erdőn, a legelőre sem érkeztek még ki a nyájak. 
Nem hallatszott a pásztorkutyák szokásos, szüntelen csaholása sem.

Hamarosan rájöttem, hogy előttem, a legelőn tarka pásztorkutya dögteteme fek
szik, és az köti le a sas figyelmét. A sas leszállására ugyan nem számíthattam, mind
amellett, ha már ennyire közel voltunk egymáshoz, meg akartam figyelni. A kocsisnak 
meghagytam, hogy jó távolra, a kanyar után álljon meg.

Lombos cserjék fedezéke mellett részletekben sikerült belopakodnom a sas közelé
be, és egy nagy levelű égerbokor mögött elhelyezkednem a földön. Ölemben volt 
a kétcsövű sörétes fegyverem, erősre megtöltve.

Hosszú, csendes les következett. Az adott körülmények között alkalmasabb búvó
helyet nem is találhattam volna. Lábamat kinyújtva jól behúzódtam a lombernyő alá,
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csak a hátam maradt nyíltan. A kitekintést akadályozó falevelekből lecsipkedve a sas ke
ringését figyelemmel kísérhettem. Nem volt szükség fejemet sem elmozgatni, a bok
ron át is biztosítva volt az elégséges kitekintés.

Eközben a sas mind közelebbre került hozzám, jóval alább ereszkedett, tehát kilátása
im erősen javultak. Gyönyörködve figyeltem a sötétbarna, tömör alkatú madarat, szárnyai 
végén a szálanként kifeszített evezőtollak alkották a nemes sasfajok jellegzetes tollgereb- 
lyéjét, és szinte hallani véltem a csipkézett szárnytollazaton átszűrődő muzsika zizegését.

Kevéssel rá arra lettem figyelmes, hogy a sas lassanként, de folyamatosan távolodó
ban van tőlem. Olyanképpen tűnt: mind feljebb emelkedve köríveit nagyobb sugarak
kal venné fel, és azok központját az előbbi ponttól távolabbra helyezte. Láttára tisztán 
állt előttem, hogy a visszatérésére alig számíthatok. Az egyik szabályos ívelésnél pedig 
a sas váratlanul visszafordult. Ekkor elhatároztam, hogy én is távozni fogok.

Egy darabig még szemmel tartottam az elsodródó madár megkisebbedő alakját, fá
jó búcsútekintetet küldve utána. Eközben latolgatni kezdtem, hogy vajon éles szemé
vel nem engemet fedezett-e fel a lombsátor alatt. Majd nagy hirtelen arra eszméltem 
rá, hogy a sas valami más gyanúsat kellett észrevegyen. Önkéntelenül hátratekintettem, 
egyelőre azonban még ülve maradtam.

Az első oldalpillantásra -  megváltó pillantás volt, mert az életemet mentette meg!
-  az időegység parányi része alatt, közvetlenül mögöttem valami elütő színű, sötétlő 
alak tűnt fel. Nem mozgott, de nem volt élettelen sem. Túl közeire került mögém, akár 
mindjárt rám is borulhatott volna. Hirtelen kapással a kezemben tartott fegyvert, vele 
egyszerre, fejemet is hátra ve tettem. Elsőnek ember alakú lábak, magasabban egy fél
szemű román paraszt eltorzult arca szegeződött felém, felette függőleges irányban le- 
sújtáshoz készre felemelt fejsze fénylett. A pillanat drámai volt. A fejsze a levegőben 
még mozdulatlanul állt, ugyanakkor fegyverem csöve is a gyilkos testközepére került. 
Hajszálon múlott: vagy megérintem a fegyver ravaszát, vagy ellököm magamtól a gyil
kost. Egyiket sem tettem. A saját döbbenetem nem engedte. Talán nem is annyira a me
reven tartott fejsze tartott vissza, amit fegyverrel is kivédhettem volna, hanem a halál- 
félelemtől iszonytatóra eltorzult arc volt rám olyan hatással, hogy az első minutumban 
megdöbbentem.

Ha lehetséges valamely látományra eső pillanatrészt még kisebbekre felosztani, 
ezek az időparányok tódultak egymásra: villogó tekinteteink összetalálkoznak -  harag
tól kigyúlt szemem az orvgyilkos fél szemébe vág -  szeme vérfutásos sötétséggel me
red ki sovány, sárga arcából -  ha lecsapna a fejszével, az arcomba vág bele, élűiről fog 
megölni, ez jogos önvédelem! -  viszont a fegyvercső máris odatapadt a melléhez -  ket
tőnkön áll a döntés: mi a végzet rendelése, melyik előzi meg a másikat? -  a fejsze le- 
sújtása-e, vagy a lövés tűzcsóvája? -  egyikünk lesz-e a halott, vagy egyszerre mind a ket
ten? -  egymásra borulva és elnyúlva a földön? Az elsőbbség az enyém volt!

És a végzett döntött. Nem lettem gyilkossá. Amit láttam, elégséges volt az önura
lomhoz: a vonásaiban eltorzult, összeesett, fakó arcot, a bambára szétnyílt, remegő aj
kat, a csak a saját súlyánál fogva leeshető fejsze veszélytelen voltát, láttam a halálba bá
mulástól hirtelen megüvegesedő fél szemet, az egész emberen a megadás ostoba 
kábulatát, ami nála már kizárja a legkisebb cselekvés készségét is. A drámai helyzet ön
magában emésztődött fel, feloldódott a semmiségben, beleveszett a nyomasztó hang- 
talanságba, a halotti, néma csendbe, amely kettőnket, a még élőket, körülvett. Ügy hi
szem, a műveltség is teszi, hogy az ép ember a roncsembert már nem bántja. Nem volt 
szükség elsütni a fegyvert. A drámai helyzet fordulópontján már túl voltunk. A létnek
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vagy nemlétnek kérdése eldőlt. Eldőlt az én részemre, de nem az ellenfelére! Döbbe- 
netem eloszlóban volt, de az övé még fokozottabban fennállt.

Jó ideig álltunk egymással szemben. Nem tehettem róla, hogy az ő kínlódása tar
tott tovább. Igaz, a felviharzó gondolatok mellett az én agyamat is rémképek kezdték 
átjárni. Ilyenek: egy kényelmesen elérhető emberfejet láttam hátulról széthasítva, ki- 
ömlő agyvelővel; aztán ugyanazt a fejet elölről, az arcába belevágott fejszével, amely
nek a nyele szarvként áll ki; láttam a gazdátlanul hagyott fegyvert a gyepen, míg a holt
test közelében egy másik hullát, egy állati dögöt, amelyik felett a szirti sas keringett. 
Elrémítő volt arra gondolnom, hogy 26 évesen -  még kevés ifjúkori emlékkel, ezerszer 
több szertefoszlott ábránddal, szebbnél szebb tervekkel -  ebben a szomorú képben én 
vagyok a sötétséget, az enyészetet jelentő holttest.

Ezek a gondolatok nem elég, hogy megzavartak, hanem indulatba hoztak, sőt egye
nesen feldühítettek. Felindultságom a kitöréshez közeledett. A tagjaimon a gyarló ember 
felingerelt, háborgó haragja futott végig. Készültem a gyilkosra rácsapni, hogy a gazem
bert dühömben puszta ököllel törjem össze. Majd az agyamban újabb rémképek jelentek 
meg: miért váltam volna éppen ennek az alattomos, csúf bestiának a könnyű áldozatává? 
Miért haltam volna dicstelen halált messze, idegen földön, egy juhoktól bemocskolt le
gelőn, a felém szimatoló, csahos kutyák között -  ráadásul fegyverrel a kezemben?

Ültömből a megkönnyebbülésnek azzal a megbékéléssel járó érzésével keltem fel, 
amely az erőszakosan, szembetámadó halál elől kiszabaduló embert eltölteni szokta. 
Mindamellett a lőkész fegyvert továbbra is a néma emberszobor melle közepén tartot
tam. A hozzá érő, hideg acélból az orvgyilkos bensejét a kínok delejessége járhatta át. 
Nem sejthette, hogy mi vár még reá. A beütésre kész halál bizonyossága állt előtte -  
egy igazságosan eljáró ítéletvégrehajtó személyében.

Amikor a közepes hosszúságú fejszét nyelénél fogva a görcsbe szorított markából ki
vettem, összerezzent és megrogyni készült. Mi másra gondolhatott volna, hogy ugyan
azzal az eszközzel fogom kivégezni, amivel engem, az áldozatát készült agyonsújtani?

Gyorsan körültekintettem a tájon, ahol közel-távol nem volt ember, a kanyar mö
gött a kocsinkat sem láttam. Tanúnk csak a lemosolygó ég volt.

Rárivalltam a gyilkolásra kész emberre. Nem, nem a nevére voltam kíváncsi, mert tud
tam, hogy azt úgysem fogja megmondani. De a kiáltásra -  amely az első hang volt köz
tünk -  összerezzent. Fenyegető ingerültségemre kétségbeesés fogta el. Ahogy a dolog állt: 
úgyis csak a halálos ítéletét hirdethettem ki. Fél szemével riadtan kereste a tekintetemet, 
és szédülten várta a további lépéseimet, és elérkezettnek látta az utolsó pillanatát. Felső 
testét behúzva, meggörnyedten készült elhúzódni a mellére tartott félelmetes fegyvertől. 
A fegyver azonban követte őt. Egy újabb rákiáltás pedig megállásra kényszerítette. Csak 
most jutottam oda, hogy a nyomorult ember vergődése bizonyos szánalmat kezdett éb
reszteni bennem. A vakmerőségéről bizonyságot tett ember ártalmadan páriává esett 
össze, akinek nincs ereje még az életéért sem könyörögni. Benne mutatkozott meg a gyá
va, megalázkodó és mindjobban a véznább kinézetű szolgaember alsóbbrendűsége.

Egyik kezemben a fegyverrel, másikban a fejszével közelebbről vettem szemügyre 
az összeroskadt, csendesőrült embert.

Alacsony növésű, középkorú férfi volt, kuszáit hajzattal, borotválatlanul, elhanya
golt külsővel, piszkos, durva ingben, bocskorosan. Belapított és kiálló csontozató arcát 
különösen az egyik, mélyen beszáradt szemüreg tette visszataszítóvá, a fél szemét ket
tőzötten eltöltő sunyi kegyetlenség a képét még elszörnyítőbbé tette. Ilyen lehet a ki
végzésig meggyötört, gyáva gonosztevők feldúlt arca.
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Az eszét vesztett embert fülön fogtam, és megindultam vele a messze kint, a me
zőn álló kocsim felé. A dolgot nem tudta mire vélni. Egy darabig csak lépdelt mellet
tem, egyszerre aztán kapálódzni kezdett, hogy a fogásomból kiszabaduljon. Közel volt 
a sűrű erdő. Biztosra vehette, hogy ott, a félreeső helyen fogom őt majd kivégezni. 
Füléről, mert magától simán nem tartott volna velem, nem vettem le a kezemet, és a 
legrövidebb irányban tovább vezettem. Az érzékeny testrészt érő szorítások mértéke 
aztán kényszeredett lépéseit lendületesebbé tette, és valamennyire magához térve, ne
hézség nélkül vonszoltam el a kocsiig. Annak a bakjára, mivel nem ment magától, a kocsis 
segítségével felrántottuk, aztán behajtottunk a községbe, Malomvízre, egyenesen a kör
jegyzőségre.

Az igazoltatás ott történt meg. Az öreg körjegyző, amint elébe állítottam a torzon- 
borz alakot, a kezével célzatosan legyintett: -  Jól ismerjük Todoreszk Joszif ajevi-t, ki
vert fél szemével hírhedt, és Vályadilsiből való.

Ajánlatomra közösen szagoltunk bele a szájába, de józannak találtuk. A jegyzőnek 
nem volt hozzá kérdése, abban a hitben volt, hogy az atyafit falopáson értem, az effé
le dolog pedig előtte nem lehetett érdekes. Magáról az esetről említést sem tettem, az 
majd a bírósághoz fog tartozni. A fejsze ott maradt a jegyzőségen. Todoreszket útjára 
engedtük, aki az udvarból nagy gyorsan el is távozott.

Amikor azt a bizonyos mentő „hajszálat” kerestem ebben a szinte példátlan, beállí
tásában kínos mozzanat körül, a kiindulást a magasban keringő sasnál gondolom meg
találni. A sas vezetett be a leshelyemre.

A sas megfigyelése -  mint ornitológust és mint vadászt egyaránt -  érdekelt, figyel
memet tehát teljesen lekötötte. A vizsgálódó természetkutatóról ismeretes, hogy ide
geinek bizonyos feszült éberségével fel szokott figyelni a legkisebb környezeti változás
ra is. Különösen állt az olyan finom érzékű madár, mint a kivételesen megfigyelhető 
szirti sas láttára. A sas váratlan távolodása és visszavágódása -  a bennem fellépő gyanú
érzés, felébresztve bizonyos előérzet belső sugallatától is -  számomra a katasztrófától 
való megmenekülést jelentették.

Az eset kulcsfigurájáról, a kutyáról, és hogy miként pusztult el, előzetesen nem volt 
tudomásom. Meglehet, sőt valószínű volt, hogy valamelyik uradalmi vadőr lőtte agyon 
napokkal, talán hetekkel azelőtt. Lehetett más fegyveres ember is, bár azt nem vizsgál
tam meg, vajon a pásztorkutya lövéstől pusztult-e el. Az elejtőtől azonban végzetes 
mulasztás volt, hogy a hullát nem földelte el, ami az olyan vidéken, ahol a román pász
tor a kutyáját talán jobban félti a hozzátartozójánál is, nemcsak ellenszenves, hanem 
súlyos összeütközésekre is vezethet.

Voltak erre ismeretes példáink. Egy esetben, amikor a pópa kutyafalkájából egyet 
kint, a havasi legelőn egyikünk agyonlőtt, a sértett pópa reá egyházi átkot mondott ki. 
Egy másik esetben az öreg, amúgy is kissé meghibbant, Duvlea Ilié vesztette el a kutyá
ját, erre odahagyta nyáját, és -  nyomot sem hagyva maga után -  elkóborolt a havasokon.54

Hogy Todoreszk a színtérre honnan került elő, nem tudom. Nyilvánvaló, hogy va
lahol a közeli erdőben kujtorgott és onnan figyelhette meg bevonulásomat a leshely
hez. A gazembernek volt elég ideje, hogy támadását meggondolja és előkészítse.

Nyilvánvaló az összefüggés is: ha nincs a temetetlen kutyahulla, nem kerül elő a sas, 
elmarad a les, és nem történik meg a találkozás sem Todoreszkkel. Feltehető, hogy a kutya 
az övé volt, és abban a hitben kellett éljen, hogy azt én lőttem agyon. Nála aztán egy
re ment, hogy ki volt a tettes. Elégséges volt, hogy csakis vadászféle, idegen lehetett, 
az ilyen embert pedig agyon kell ütni!
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Az alkalmat meg is adtam erre -  saját személyemben.

Röviden kiterjeszkedem az ügy büntetőbírósági fejleményeire is. Szükségtelennek 
tartottam Todoreszk múltja után a csendőrség közbejöttével érdeklődni, feleslegesnek 
véltem az ügyvédi segítség igénybevételét is. Bizalmamat a törvényes bíróságba helyez
tem, abban a hitben, hogy a rossz hírben álló és az orvgyilkosságra is kész tettesre az 
méltó büntetést fog kiszabni. Már a példaadás érdekében is. Személyemben felesketett 
hatósági személynek voltam tekinthető.

A kitűzött tárgyaláson a vádlott természetesen tagadott, még arra sem volt hajlan
dó emlékezni, hogy engem „valaha” is látott volna. A párviadalnak tanúja nem volt.

Én készen álltam az ilyenkor szokásos esküre, de a bíró attól ezúttal eltekintett, vi
szont rövidesen kimondta a tanulságos ítéletet.

Todoreszket elmarasztalta 10 K főbüntetésben és 8 K eljárási mellékköltségben, 
összesen 18 K lefizetésében. A kiváló jogászi elmeéllel meghozott ítélet egyenesen fel
háborított, ma is bosszúsággal gondolok rá. A nem várt ítélet hallatán még maga a vád
lott is megszeppent, az aljas támadásért legalábbis hosszú börtönt várt volna.

Oda sem figyeltem az előbb magyar, majd román nyelven megmagyarázott ítélet 
indoklására. A bíró holmi paragrafusra hivatkozott, de az sem érdekelt. Úgy gondol
nám, hogy „csendháborításról” szólt volna. No ennél találóbb indoklást soha bíró 
még nem eszelt ki! Todoreszknek tehát nem volt egyéb bűne, csak az erdő halotti 
csendjét zavarta meg -  miközben a sima gyepen nesztelenül rám cserkészett. Ez túl 
goromba vicc!

A bölcs ítélet kihirdetése után következett a bíró szokásos kérdése: kívánok-e fellebbezni?
Azon nyomban jelentettem ki a reá illő dacossággal: nem! Nem, azért, mert nem kívá

nom kitenni a felsőbb bíróságot annak, hogy egy fiatal, életerős katonai és gazdasági érté
kű, szakképzett férfi életét a kiszabott 10 K helyett (ennyi volt egy birkának becsértéke) 
esedeg 20, vagy 50 K értékben állapítsa meg. Tehát nem is fellebbeztem. Ezt a kezdettől 
fogva érdektelen unottsággal eljáró, elhízott, puha, szenvtelen bíró (zsidó ember volt) egy
kedvűen tudomásul vette -  legalább ezzel az üggyel nem lesz több dolga. A vádlottnak 
ugyanis esze ágában sem állt fellebbezni. A kérdés hallatára be is ijedt, mivel arra gondolt, 
hogy a végső ítéletet majd én fogom rajta végrehajtani. Az ügy ezzel befejezést nyert.

Todoreszket azután a további 10 év folyamán többé nem is láttam.
Csak a végén, egyszer találkoztam vele. Sűrű embertömegben, a hátszegi nagyvásár 

állatterén ütköztem vele össze. Amint szemem fél szemének tekintetével találkozott, 
az azóta még kisebbre összeaszott ember száját eltátva, ájult formán rezzent össze. 
Megremegett, majd merevvé vált.

Az a nyomorult ember azzal bűnhődött, hogy reszketett egy velem való újabb talál
kozástól -  mondjuk, valahol kint az erdőn. Elkerülte még községem táját is. Nyilván rá
eszmélt tettének súlyosságára, hogy primitív fejébe aztán az a kísértő gondolat férkőzzék 
be, hogy az aljas támadást bosszúállással fogom megtorolni, ,,"pne minte!” -  emlékezzél!

A CSUDÁRA MÁSZÓ VADDISZNÓ NYOMÁBAN

A leírások során nemegyszer szóltam a vaddisznó vadászata szempontjából kivételes
nek tekinthető terep nehézségeiről. Úgyis volt: a retyezáti vaddisznó közösségben élt 
a „kőszáli” zergével! Vadászterületünk egészében kiváló zergeterületnek számított, és 
csak kis mértékben volt, mint alkalmas élőtér, számbavehető az „erdei”, a vaddisznó
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számára. Hogy azután a sziklabércek és a kőomlások halmazából álló hegyóriáson, ha 
csak szórványosan is, a vaddisznó otthonossá vált, ezzel példát adott fajának mintasze
rű alkalmazkodásáról. A távlatok átfogója káprázatos úton fut: kiindul a mocsaras árte
rek kócsaglátogatta nádasából és felhatol a havasalji tájnak eltörpült fenyőcserjékkel le
zárt magaslatáig. Meseszerű volt előttem a látvány: vaddisznók friss nyomjelei a Bukura 
nagy tengerszem csurgójánál, a törpefenyves sűrűjében!

Azt még el tudtam képzelni, hogy zergecserkészetkor, ha lett volna bennem alpinis
ta-, hegymászókészség, valamely meredeken bajba is kerülhettem volna, hogy azonban 
zerge helyett vaddisznó vezessen fel a hajmeresztően „cudar” pontig, az kívül esett 
minden számottevő feltevésen.

1911-ben hivatalos feladatok szólítottak ki a Burzu erdőségébe. A kétezer holdas 
erdőbirtokot akkoriban vásárlás útján csatoltuk hozzá a retyezáti erdeinkhez, ezért volt 
szükséges az erdők bejárása.

A szemléhez Antal erdőőrt vettem magam mellé, középkorú, székely származású, 
kemény embert. Egy téli napon kiérkezve a hegy aljára, nyerges-lovainkat azzal küld
tem vissza a községbe, hogy a kocsis csak estére vezesse ki őket értünk.

Az újság ingerétől vezetve haladtunk mind beljebb, és az erdő váltakozó képeiben 
szemlélődtünk. Ahol azonban -  előzőleg, a távolból szemlélve -  a legszebb faállomá
nyokat vártuk volna, csalóka kép tárult elénk. A látott részlet roppant nehezen járható 
terepnek bizonyult. Magas, meredek falakban és tornyokban gazdag sziklavárnak ne
vezhetném, ahol -  és ez legjobban jellegzi a közelebbről elérhető, szállító útra és vízre 
hajló pagonyokat -  az erdő előbbi birtokosa fatermeléssel sem próbálkozott. A kiter
melt fák nagyobb része a szállításkor ripityává tört volna. A fahasználatok kimaradása 
eredményezte azután az őserdei jelleg kialakulását és -  velejáróan -  az őserdei állapot 
fennmaradását.

Óriásibb bükkfákat a hegységben nem ismertünk.
Hogy találó volt-e a sziklavár megjelölés, ezt már a legalsó övezetben, a völgyek ho

mokos fövenyén és az egyes hófoltokon felfedezett friss zergenyomok igazolták. A zer
genyomok a terep jó jelzői!

Annál meglepőbb volt aztán rátalálni egy vaddisznó nyomaira. A teljesen friss nyo
mokat a hótakarón fedeztük fel, tehát nem tévedhettünk. Hogy azonban miképpen ke
rülhetett -  a vaddisznó a terepjárásban a zergével bármennyire is versenyképes - a szik
lavár szűk folyosói közé, efelett -  teljes joggal -  volt mit csodálkoznunk.

De éppen kapóra jött! A disznó nyomvonala fog bennünket kivezetni a könnyebben 
járható terepre, ezért legjobb lesz azt követnünk. Társammal így is határoztunk. Ma
ga a disznó sem lehetett túl messzire tőlünk. Utolsó nyomai fátlan, meredek oldalra ve
zettek fel, és a nyomokra mindjárt rátértünk. Nem is figyeltük meg közelebbről: mi vár 
ránk a cserkészeten? Csak annyit láttunk, mi mást is láthattunk volna, hogy a lejtő erő
sen meredek, olyanféle, mint a többi, ami lehajlik a völgyre. Én mentem elöl, ahogyan
-  szokásom szerint -  az élen kívántam haladni.

Kis darabig a kapaszkodás könnyen ment, szabályszerűen lépkedtünk előre. A lejtő 
az aljban kevésbé volt meredek, az idők folyamán azt a lepergett kőtörmelék töltötte 
fel, sőt a felületén gyep is volt. A hegyoldal azonban hamarosan meredekebbé vált. És 
csak akkor néztünk jobban körül! A sziklapadozatot elfedő, apró szemű töredék a fagy
tól összeállva sima táblává vált, és már gyep sem volt rajta. Annyira meredeken még 
a fű sem bírt gyökeret verni, csak idébb-odább állt ki egyes fűszál vagy kóró.
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Ettől kezdve már keresgélni kellett a disznó elmosódó nyomait; cikk-cakkosan, de lát
szólag egyenes irányban vezettek felfelé. A csupasz hegyoldal felett már fenyők álltak, és 
következett a magas szálas erdő.

A följutás csak odáig látszott nehéznek. Azzal viszont még nem lehettünk tisztában, 
hogy a „vezető” disznónk hol tért le oldalt a valamerre mindenképpen kivezető nyomvo
nalról. Mert valahol rétegvonalra kellett találjon, másképpen még zerge sem érkezhetett 
fel az erdőig. A csülök élével helyükről kimozdított szemcsék egy darabig úgy-ahogy jelet 
adtak a disznó útjáról, aztán úgy lépkedtem előre, ahogyan lehetett, illetve ahogy azt a leg
jobbnak véltem. Kezdtem belátni, hogy a vezetést kár volt nem rábízni a hegyvidéken szü
letett társamra, ő azonban erre a vesződségem láttán sem tett ajánlatot. Ilyenformán ju
tottunk fel a völgytől számítva megközelítőleg 40-45 m magasságra. Ott aztán 
megrekedtem. Se jobbra, se balra nem volt bátorságom félre sem lépni, hogy szeges talpú 
bakancsaim alá kapaszkodót találjak. Társamtól csak ekkor kértem tanácsot, de neki is ki
fogyott a tudománya.

Megpihentünk, ahogyan pihenőnek számított; nekidőlni a meredek partnak, és fent 
a magasban félig-meddig lógni, egy helyen maradni. Tanulmányoztuk a továbbhaladás le
hetőségeit, kiutat azonban nem találtunk. Túl messzire álltak azok a felületi dudorodások, 
amelyek alánk támaszpontot adtak volna. A kritikus ponton igyekeztem egész testemmel 
megfordulni. Magamtól az sem ment volna, csak társam segítségével sikerült -  hátammal 
a meredekhez fordulva -  szembekerülni az alattunk tátongó mélységgel.

A kitáruló kép elrémítő volt! Amit eddig nem vettünk figyelembe, most láthattuk, 
hogy szédítő helyre jutottunk fel. Sokemeletnyi magasságban voltunk; hogy valamely 
épületóriáshoz képest ennyi, vagy annyi emelettel lejjebb vagy feljebb vagyunk-e, az 
már nem számíthatott. Meghökkentő volt, ami ránk várt. Tanácstalanul álltunk a ba
kancsaink sarkán, mert a bakancs talpa már kiállt a levegőbe. Megállapítottuk azt is, 
sajnos, már túl későn, hogy odáig a disznó sem érkezhetett fel. Mi feltétlenül letéved
tünk -  már jóval alább -  a disznó nyomvonaláról. Nem maradt más választásunk, mint 
visszatérni, de nem a disznó elveszett nyomaira, hanem minél előbb vissza, le egészen 
a völgyig. Csak kerüljünk e cudar helyből egyszer le, majd gondolni fogunk a disznó
ra is, ha ugyan lesz kedvünk hozzá! A kínos percekben ez volt a jelszó: épségben leke
rülni a vízszintes anyaföldre!

Egy alkalommal Paszlavszky közleményében olvastam a vaddisznóról. Az angol 
Thomas Oldfield nevéhez fűződött, hogy az 1912-ben Erdélyből kapott vaddisznópél
dányban új fajt (?) ismert fel, aminek külön nevet is adott: Sus Attila (!) Thomas.

Hogy a kutató mi új és elütő jelleget talált a vaddisznón, erről a leírás nem szólt. 
Az angol természetbúvár nyilvánvalóan tévedett. Mert azóta sincs nyoma az ismert szak- 
irodalomban, hogy léteznék „attilai’ vaddisznó is!

De hogy voltak, ha nem is rendszertanilag, inkább alkatilag különleges képességű vad
disznók, erre példák lehetnek a Retyezát vaddisznói is! Terepjárás tekintetében valóban 
azt igazolta a burzui disznó is; neki olyan lábakkal, éles körmökkel, inakkal, izomzattal, az 
egyensúlytartás olyan erejével kellett bírnia, aminő jellegeket, ha nem tapasztaltam volna, 
el sem hinnék. Azt a teljesítményt, amit a Burzu „vezető” vaddisznója végzett, fajának csak 
az a példánya mutathatta be, amelyik azon a terepen született, azon nőtt fel és azon gya
korolta napról napra a meredek megmászását! Nem a magasság alpinista megmászásában 
volt művész, hanem a meredek legyőzésében. Ez pedig különb az előbbinél is.

Ha röviden is, el kell mondjam, hogyan menekültünk meg a fenyegetően veszélyes 
helyzetből.

474



Mindenekelőtt társammal egymás között két kérdést kellett tisztázni. Az első az 
volt: nem lenne-e ajánlatosabb el sem indulni, hanem bevárni, míg segítség érkezik 
hozzánk? A lovakkal kijövő kocsisnak talán lesz annyi esze, ha késő estig nem érkezünk 
meg a kijelölt helyre, hogy az éjszaka folyamán vissza fog térni a községbe és másnap 
segítséget fog hozni. Minket majd valahogyan leszednek a magasból. Élelmezés? En
nél fontosabb volt az élet megmentése.

A második kérdés társamtól indult ki. Késznek nyilatkozott a visszatérésre, hogy szá
momra segítséget hozzon. Nem éreztem ugyanis magamban elegendő bátorságot a kocká
zatos leereszkedés vállalására. Csodáltam viszont társam nyugodtságát; mindenáron indul
ni készült. A baj azonban az volt, hogy én nem vállalhattam a felelősséget sem az életéért, 
sem a testi épségéért. Még az esetben sem, ha elválásunk előtt a szabad akaratú elhatározá
sáról írásbeli nyilatkozatot adna. Végtére is kettőnk között én voltam a parancsnok. A pa
rancsnoké azonban nemcsak a vitézkedés joga, hanem övé az erkölcsi felelősség is.

A két kérdés megtárgyalása után társam arra biztatott: induljunk el mind a ketten, 
és ne hagyjuk el egymást. O a maga részéről bízott a sikerben. Egymást egybehangol- 
tan gyámolítva, segítve, közösen kifejtett erőfeszítéssel majd csak meg fogunk birkóz
ni a leszállás kockázataival, mégha azok sokkal nagyobbak is a felmászás már legyűrt 
akadályainál. Végül is csatlakoztam társam véleményéhez: a reánk váró, közös úton 
együttesen fogunk menni.

Az előző sorokban órák hosszát foglaltam össze, mert valóban órákra volt szükség, 
mire a kérdést megoldottuk. Sok mindent kellett még közöttünk tisztázni, az pedig 
időbe került. Vajon melyikünk lesz a leszállás folyamán a vezető, és melyikünk fog mö
götte, helyesebben, felette elhelyezkedni? A kockázat mind a két félre egyenlő mérté
kű volt. A vezető lecsúszásával a felette levő egyedül maradna, ha pedig a felső személy 
billenne ki egyensúlyából, ledöntheti, vagy magával ránthatja a vezető személyt is. 
A hanyatt fekve elképzelt lecsúszás sima lefolyása elé az egymástól távol álló kapaszko- 
dási lehetőségek jelentettek nehézséget. A leereszkedés vonalának megválasztása is 
gyötrelmes gondot okozott. Felülről szemlélve felkapaszkodásunk vonalát képtelenek 
voltunk megállapítani, mivel minden másképp festett, mint feljövet. Feljövet még csak 
felhágtunk a lejtő egyik-másik keskeny párkányára, lemenet azonban szilárdabb tám
pontok nélkül nem bízhattunk sem lábaink, sem karjaink erejében. Alpinista kötélnek 
sem vehettük volna hasznát.

A sorrend megválasztása céljából társamnak a sorshúzást ajánlottam fel. Azt tartot
tam mindkettőnk számára a legmegnyugtatóbbnak. Sorsunk felett ne mi magunk dönt
sünk. Társam azonban nem óhajtott a jogával élni, és a választást rám bízta.

Gondolataink szerencsésen találkoztak, amikor célzást tettem, hogy részemről -  
mind a kettőnk érdekében -  inkább a felső elhelyezkedést választanám, társam ezt min
denben helyeselte, és a maga részéről is ugyanazt ajánlotta. Az a határozottság, amit 
Antal arcán láttam, erősítőleg hatott rám is. Kezet fogtunk, és végleges elhatározással, 
bizonyos nekibátorodással megkezdtük a meredeken való leereszkedést.

A részletekről nem beszélek, nem is jó rágondolni. Az volt a fő, hogy a leszállás si
került. A kínos munka egyes részleteinél derült ki, hogy a feladatot csak kettesben és 
szorosan összekötve oldhattuk meg. Egymagában társam is alig birkózott volna meg 
a nehézségekkel.

A hideg idő ellenére is alaposan megizzadva érkeztünk le a völgybe. Amint az alj
ban, az első kikeresett vízszintes helyen szétvetettem a lábaimat, gondolatban megcsó
koltam az alattam kiterjedő anyaföldet.
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A csudára mászó disznó alaposan kikezdett velünk, de csak egyszer! Többé nem 
kértem volna „vezetéséből”, nem is mentem utána.

Az alpinista hajlamok azelőtt sem voltak meg bennem, s a burzui eset óta meg még ke
vésbé. Mint a legszebb magaserdei és havasi tájakat napról napra szemlélő erdész, nem 
éreztem vágyat arra, hogy egyedül a kilátás kedvéért, a turistáknak tetsző, egyik-másik me
redekre felhágjak. Szolgálatilag sem láttam értelmét annak, hogy az uradalom területén a 
Retyezát-csúcs országmérési hálózati csúcspontján felállított gúlaépítmény szilárdságát 
„kézzelfoghatóan” is felügyeljem. Untig elegendőnek tartottam, ha a mérnöki gúlát 
„szemmel láthatóan” kísérem figyelemmel. Odáig egyébként, éppen az uradalmi területek 
felől, könnyen fel lehetett jutni. A Retyezát-csúcsnál valamivel magasabb Pelága-csúcsra 
(2506 m) sem hágtam fel. Turistának semmiképpen sem tartottam magam.

Megjegyzem még, hogy veszedelmes részletek találhatók voltak az erdők övében is, 
ráadásul sokkal nagyobb számban, mint az alpesi gerincek mentén.

Hegymászónak születni kell, vagy nagyon bele kell edződni! Ehhez fűzök hozzá va
lamit, csak egy futólagos epizódot, ami a maga nemében mulatságos volt.

Egy alkalommal a határhavasok gerincén nagyalföldi származású határőr csendőrrel 
találkoztam. Járőrbeli társával szolgálatban volt, hogy az ország biztonságát megvédje. 
Ezen járőr parancsnokánál kevés kedvetlenebb, savanyúbb arcú fiatalembert láttam. 
Az életuntság annyira erőt vett az életerős emberen, hogy egy szűk ösvényen összetalál
kozva ránk sem hederített. Ketten voltunk, fegyveresen. Még csak felénk sem tekintett, 
társa is csak fél szemmel pislantott ránk, persze megfeledkezve a köteles igazoltatásról 
is. Se nem köszönt, se nem kérdezett semmit. Kész volt elhaladni mellettünk, ahogyan 
az emberek a nagyváros forgalmában elsietnek egymás mellett. Sietni ugyan nem sie
tett, inkább fáradtan vonszolta magát -  lábain a síkságra szabott, fénylő, síkos talpú, fe
kete, kincstári csizmákkal. Hogy a szűk ösvényen kitérjünk egymás útjából, szinte súrol
tuk egymást. A fara kép elképzelhetetlen volt, annyira lehetetlen, hogy

Az őrjáratra én voltam kénytelen rászólni, és a búvalbélelt parancsnokot ráköszö- 
néssel megállásra kényszeríteni.

A barátságos beszélgetésből derült azután ki, ő maga vallotta be, hogy a magashegy
ségi szolgálat valósággal beteggé tette. A társán kívül hetek óta nem látott embert. 
Mászta napról napra a hegyeket, egyiket a másik után -  csuszamlós csizmákban. Halál
ra fáradt teste-lelke. Szidalmazta az egész nagyvilágot, legelőbb a Retyezátot, a csúfon- 
dáros, otromba „birodalmat” (mert annak mondta), átkozta az elrugaszkodott koldus 
(értsd: búzát nem termő) birodalomnak a gazdáját is. Még szép volt tőle, hogy nem az 
Istent szidta, aki a hegyeket megteremtette, mint ahogyan az anyát szokás szidni, aki a 
fiát szülte. Igen, főképpen a „gazdáját” szidalmazta. Mert ha annak netalántán eszébe 
jutna a birodalmát reá (a csendőrre) Íratni, ő menten kitudakolná a gazda nevét (előző
leg az sem érdekelte) és rögtön beperelné, mivelhogy az ő (a csendőr) becsületes nevét 
merészelte megcsúfítani.

Innen tudtuk meg, hogy a csendőr háborgó haragja tulajdonképpen a „gazda” ré
vén szállt át miránk is. Haragja nem engedte meg, hogy velünk egyáltalában szóba áll
jon, még látni sem kívánt bennünket: a feléje közeledő vadászruhás és fegyveres, bát
ran, talán -  ő szerinte -  hetykén is lépkedő két alakot. Legyen bár egyikük akár maga 
a gazda, akár a főerdésze, nem tartotta őket érdemesnek, hogy velük szóba álljon. Meg
undorodott még a hegyek lakóitól is.

Hát ilyen emberekkel is találkoztam a Retyezáton.
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Most olvasom az 1953. évi Mount Everest-expedíció leírását.55 Közben, a képek lát
tán eltölt az izgalom, és újra átélem azt a 4-5, talán 6 órát, ami alatt arról a burzui hely
ről lekeveredtünk. Ismét remegek: vajon sikerni fog-e épségben, sőt életben maradni, 
vagy elveszünk oly módon, ahogyan azt legkevésbé kerestük? Amint olvasom a köny
vet, órák hosszán nyugtalan maradok. Velük szemben mi volt a mi vadkanjárta szikla
falunk!? És nekünk mégis annyit jelentett: felhágni sikerült, de ugyanott visszatérni -  
jelenthette volna akár az élet ultimóját is A kérdés tulajdonképpen vagylagos volt: 
vagy egészben sikerül a lejutás, vagy nem sikerül. A részleges siker kizárva -  mivel a le
zuhanást nem éltük volna túl. Nem jó arra az élményre rágondolni sem.

Engem még a sportból hegyet mászók beszámolói is felizgatnak, s alig várom az ered
ményt: bárcsak sikerrel járnának azok a bátor férfiak! A Mount Everest megmászóit is a 
visszaúttól, a lecsúszástól féltettem. Lefelé haladva ugyanis mindig nagyobb az igyekezet, 
és az ember jobban kilép, ráadásul a test súlypontja is ingadozik. Végre aztán a könyv vé
gére értem, ahol látom Hillary és Tenzing szerényen összeálló, kettős alakját -  s nagy kő 
esik le a szívemről, míg lelkem együtt örvend az övékével: Hál’ Isten, csakhogy sikerült!

(1963. XII. 19.)

Valahányszor hegymászó alpesi turisták bravúrjairól hozott képeket látok, azoktól 
csak hogy nem „égnek áll a hajam”, amikor őket lépésről lépésre követem a valóságban 
cm-től cm-ig felkúszóban a meredek jégfalon. És megállapítom az ilyen szíwel-lélek- 
kel alpinista személyről, akinek „a szíve fáklyaként ég a lelkesedéstől az üvegszerűen je
ges sziklafal láttára”, az illető nem is a közönséges „hegymászó” turista, akit „rabul ej
tett a hegyek varázsa”, annál sokkal rangosabb „sziklamászó” lett abból a bátor férfiból, 
aki -  ahogyan magáról írja -  halálmegvetően rabja „a kötélnek, a csákánynak”, sőt mi 
több: „rabja lett a beverődő szegek, kampók csengéseinek”

Ha a poetikus szavakra odaképzelem magam a Burzu sziklafalára, mi pénzt nem 
ígértem volna be akárcsak egy-két kampószegért, meg egynéhány méter kötélért! Én 
azonban se nem születtem, se nem nevelődtem sziklamászásra! Beértem én a közna- 
pias hegyremászással, sőt ezt is szívesen engedtem át a felnyergelt lovamnak. Ahol az
tán a kis hegyi lovak sem bírták el a „nehézségi fokokat”, ott már én is könyebben 
emelkedtem fel a magasba. Érthető! A Retyezát zergéinek százait -  kevés kivételével
-  csákányok és szegek „csengése nélkül” is be tudtuk lopni annyira, hogy maga a vad 
látása elegendő volt arra, hogy „fáklyaként lobogjon fel szívünkben a vadászszenve
dély tüze”!

(1966. IV.)

M é g  k é t  „m e g p r ó b á l t a t á s o m r ó l ”
Egy alkalommal szándékom volt útbaejteni Macesd községet, de oda nem sikerült 

elérkezni. Az előttem ismeretlen tájon toronyiránt igyekeztem nyergeslovamat a köz
ség felé irányítani. Elhagyva Ohábasibisel községet, a biztatóan szétterjedő síkságnak 
egyenesen nekivágtam. Az útrövidítésre azonban könnyen ráfizethettem volna. A csa
lóka növényszőnyegű legelő belső, tőzeges lápján a ló hirtelen süllyedni kezdett alat
tam. Erőlködésétől elszakadt a nyereg erős, bőrheveder szíjazata is, s az iszapos mo
csárba hasig érően beleragadtunk. A szerencsére még idejében előkerült pásztorok 
segítsége nélkül ezen veszedelmes helyzetből nem tudtunk volna kikecmeregni. A pász
torok mondták aztán el, hogy ott a feneketlen mocsár nemegyszer bivalyokat nyelt el
-  bizonyos pontokon akár lovastól is beleveszhettünk volna.
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Egy másik alkalommal, közel Malomvízhez, egy román paraszt vezetővel községi 
legelőn haladtam át az erdő felé. A teljesen fátlan, meredek lejtő fagyos volt, így botok 
segítségével mentünk előre. Egy helyen kivájt földcsúsztatóhoz érkeztünk, azon a fel
ső kaszálók szénatermését szokták kötegekben a völgybe lecsúsztatni. A vájat nem lát
szott 4-5 m-nél szélesebbnek. Vezetőm könnyedén áthaladt rajta, én azonban megtor
pantam. Maga a megtorpanás elég szokott lenni, hogy a bátorság az ember inaiba 
szálljon, bár ezúttal éppen az inaimra lett volna szükségem. Emberem hasztalan bizta
tott, hogy a csúsztatón csak bátran lendüljek át, mégsem indultam neki. Erre odavető- 
leg megjegyezte: az igaz, hogy a falujabeli N. valahol azon a tájon csúszott meg, s bi
zony legurult a lejtőn, ott is maradt szegény ember -  holtan. Ezek után várta, hogy 
megjöjjön az én bátorságom...

TARTALMA: FEGYVER, VIGYÁZAT!

1908. szeptember 12-én Malomvízről Farkas Dani, akkori kocsisom társaságában le- 
kocsiztam a dumbravai erdőbe. Mialatt a hegyvidéki tölgyes erdő bejárását végeztem, a 
kocsis a lovakkal kint maradt az úton. Golyós fegyverem, amelyet mindig magammal vit
tem, rajta maradt a kocsin, szabályszerűen lecsatolt bőrtokjába zártan. Személyem biz
tonsága az akkori körülmények között nemcsak megkívánta, de meg is követelte, hogy a 
fegyver kiszállásaimnál mindig közel, kéznél legyen. Megkövetelte azt is, hogy az ödöve- 
tű 7,9-es Mauser leggyorsabban legyen szükség esetén lőkész állapotba hozható. Miért is 
négy töltény a tárban nyert állandóan elhelyezést, a cső pedig továbbra is üresen maradt. 
A biztosító -  a biztonság maximuma érdekében -  állandóan le volt zárva, a gyorsító kü
lönösképpen érintetlenül. A fölös töltényeknek külön helyük volt kabátom és mellényem 
zsebeiben, magán a kocsin nem szokott töltény maradni. Ami a magára maradó kocsis
nak, vagy bárki másnak irányában a köteles biztonságot illeti, erre nézve a szigorúan vég
zett és meg-megismételt ellenőrzések számomra megnyugtatást adtak.

Dolgomat elvégezve, 3-4 óra elmúltával a fogathoz visszamentem, és hazatértünk 
a faluba.

A fegyvereket magam szoktam a kocsiról leemelni, azokat másra nem bíztam. A le
szállást követően jobb kezemmel a fegyvercsőnél átfogtam a függőlegesen tartott, súlyos 
bőrtokot, és beléptem a nyitott folyosóra. Alig tettem 3-4 lépést, éles lövés csattanása 
hangzott el. Az volt a szerencsém, hogy hallottam a lövést! Füst vágott a szemembe, 
forróság futott át az arcomon, és valami zsibbadás érte a kezem fejét. A fegyver elsült! 
A tokból súlyánál fogva kicsúszott, és agyával egyenesen lekoppant, majd levágódott 
a padozatra. A folyosó fala piroslott a ráfreccsenő vértől. A kézfej zsibbadásán felül 
semminemű fájdalmat nem éreztem, különösebben meg sem döbbentem, nem volt 
hozzá idő, túl voltam a döbbeneten -  élve maradtam!

A kézfej mind erősebben lövellte a vércseppeket, ami a padlóra csurgo.tt. Erre is si
koltozó gazdaasszonyom hívta fel a figyelmemet.

A lovakat hajtó kocsis még el sem érkezett az udvari istállóhoz, máris rákiáltottam:
-  Gazember, fordulj azonnal vissza, doktorhoz kell mennünk!
A kocsis megriadtan vissza is fordult, szakácsnőm pedig jajveszékelve kapta le a folyo

són száradó, tiszta törülközőt, mert kötszer nem volt kéznél. A vérzés miatt magas
ra tartott kézfejemet nagy gyorsan befáslizta, vastagon átkötötte, én pedig azonnal 
kocsira ülve -  a halálra ijedt kocsissal -  behajtattam Hátszegre az orvoshoz. A 18 km- 
es utat ezúttal egy órán belül lejártuk. Izgató kérdésnek maradt, hogy vajon találok-e
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orvosra? A Hátszegi járásban az időben 75 000 lakosra mindössze három gyakorló 
orvos esett, azokból is ha egy volt a városban megtalálható, a másik a vidéket járta, 
a harmadik pedig az év 150-200 napján a dévai törvényszék megbízásából boncolá
sokat végzett.

Szerencsémre valahonnan előkerült a doktor, aki az első tekintetre „csúnyának” tar
totta a sebet. Amilyen széles a kézfej felülete, azon végig négy ujj tövén, a forgók men
tében, a kivételesen igen szerencsés horzsolástól, nyílt seb tátongott, széttépett és feke
tére égett bőrcafatokkal. A félig ólom-, félig acélgolyó szerencsére a kézfejet egészében 
nem tépte szét, az ujjaimat képes voltam mozgatni. A lövedék csak súrolta a kézfejet. A 
doktor a piszkálás, ollózás, lápiszolás közben magyarázta: ínhüvelytok hol szakadva, hol 
sérülve stb. legalább 2-3 hónap -  mondotta, másodnaponként kibontás a sínekből, a sza
porodó vadhús lápiszolása, átkötés, teljes pihentetés, fegyvert nem kézbe venni, rá se 
gondolni stb.

A sebesülés nyoma maradandónak bizonyult, helyét mindmáig viselem. A gyógy
ulás kitűnően sikerült, érdeme a pisztránghorgász, kedves vadászpajtás doktoré is, 
Köntzei Gerőé. Legjobban attól tartott, hogy a kézfej a forgóknál merev marad. A vé
gén elismerte, hogy az ujjak tilalma ellenére való gyakorolt mozgatása hosszabbá tette 
ugyan a gyógyulást, viszont az új szövet képződése ruganyosabbá vált.

Hogy is történt? Akkoriban sorozták be katonának Farkas Dani kocsist, a román le
gényt, méghozzá a huszárokhoz. Katona létére a fegyver kíváncsivá tette. Annak előt
te nem babrált ő soha az őrizetére bízott fegyverek körül. Unalmában tokjából előszed
te a fegyvert, kinyitotta a zárját, fogantyúját kihúzta, visszatolta, ezzel a fegyver csövét 
betöltötte, bizonyosan célozgatott is vele. Közeledtemre aztán azonmód visszahelyez
te a tokba, de megfeledkezett, vagy nem is gondolt rá, hogy azt vissza be is csatolja. A 
tartókampókra, helyére tett fegyveren menet közben semmi feltűnőt nem vettem ész
re, igaz, nem is figyeltem rá.

A fegyvernek a kinyílt tokból súlyánál fogva mindenképpen ki kellett csúsznia, a 
többi azután azon a hajszálon múlt, hogy a fegyver egyenes testtartásom mellett mi
lyen szög alatt (!) éri el a földet. A lövedék, mivel a súlyos fegyvert behajlított karral a 
testközép vonalánál tartottam, közel az orrom előtt repült fel a mennyezetbe. Éppúgy 
vághatott volna be valahol a testembe, amilyen magas vagyok. Ezer szerencse, hogy 
nem lettem halálfia. Nem kívánta a Gondviselés.

És mi lett Farkas Danival, a kocsissal? A szolgálati beosztásában megtartottam. Nem 
nyúlt többé fegyverhez, talán rá sem nézett. Nem tudom, milyen katona vált belőle...

Vissza kell térnem a biztosítási ügynökhöz. Ő hivatkozott -  a meggyőzésem érde
kében -  a hegyvidéki, fegyveres, lovaglásos szolgálat veszélyeire. Én mindezek ellené
re -  talán fejességből [nyakasságból] kifolyólag -  nem álltam kötélnek. Úgyhogy azzal 
váltam el tőle, hogy „vigyázok magamra”

Bármennyire is igyekeztem magamra „vigyázni”, mégis támadtak kritikus helyzetek 
mind a magashegységben, mind a lovaglásban, mind az orvvadászokkal, mind pedig a 
fegyverrel. Ez utóbbi sebesülésem nyoma ismertté vált a biztosítási ügynök előtt is, aki 
amikor felkötött jobb karral látott, ezt mondta:

-  íme a büntetés! „Isten ujja” volt a figyelmeztetésem, ámde azt ön konok fejjel fi
gyelembe sem vette.

Márpedig tényleg rám fért volna akár a 10. biztosítási fokozat is...
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AMIRŐL LEMARADTAM ÉS AMI NEM SIKERÜLT

Hogy mi mindenről maradunk le életünkben, amit elérni vágytunk, nehéz lenne 
bárkinek is számon tartania. így marad le a vadász is sok szebbnél szebb élményről, le
marad sok vadról is, amik után törte magát. Kimaradnak, mert nem sikerült velük talál
koznia, és ha találkozott is, nem sikerült őket birtokba venni. Akárhány vadat ugyanis 
elhibáztunk!

Lemaradtam a hiúzról, lemaradtam a nyírfajdról -  a közelükben sem jártam.* 
A Retyezát-hegységből hiányzott mind a két, amúgy is ritka előfordulású vadfaj. A nyír
fajdról Erdély-szerte sem volt adat; a hiúz viszont -  70 évi elmaradás után -  a 40-es 
években újból megjelent a hegységben, amikor viszont én már nem voltam ott. Azon
felül is lemaradtam több más vadfajról, aminőkkel hazánk területén manapság is talál
kozni szokás. Ezek egyike emlősvadból a muflon, szárnyasból a túzok.

A muflonhoz semmiképpen sem volt szerencsém, még annyi sem, hogy e hegyvidé
ki vadfajjal legalább egyszer találkoztam volna kint az erdőn. Először az 1910-es évek
ben próbálkoztam meg vele. Akkor egy hirdetés alapján nyílt alkalom a még titka elő
fordulású muflon vadászatára. A hirdetés nyílt területre szólt, a Bars megyei Fátra 
hegységben, és január napjaira esett. Levél útján jelentkeztem a megadott címnél, és 
„tanulmányi célból” kértem engedélyt muflonra pár napi cserkészetre. Nehogy úgy 
járjak, ahogyan sok esetben felelőtlen hirdetésekre beugró, hiszékeny, ,,balek” vadá
szokkal akkoriban megtörtént -  bérlövési biztosítékot előre nem adtam. Óvatos marad
tam feltevésemben, hogy az én vadászatom -  eredmény hiányában -  csak kísérletnek 
minősüljön. Szerencsém volt, hogy ez a kifejezetten szakvadász érdeklődésemet igazo
ló ajánlatom -  kétségtelenül „gáláns” felfogás alapján -  elfogadásra talált. (Ilyenformán 
a szóbajövő pénzáldozatra vonatkozó gond többé nem terhelt.)

Naplómból olvasom: január 15-én érkeztem fel Kisaranyos községbe, ahol Pékár 
nevű erdőőr lakásán szálltam meg. Tőle tudtam meg, hogy a Roszkos-Csahutnik nevű, 
több ezer holdas pagony tulajdonosa külföldön lakik, ő maga nem is vadászember. 
Amennyiben kedvem tartja, a muflon mellett szarvastehenet is lőhetek -  lelkesített 
Pékár, az egyébként nagyon is szótlannak látszó ember. Ez a nagylelkű, „gáláns” hang
zású, vagy ahogyan vesszük, könnyelmű ajánlat azonnal szeget ütött a fejembe, és a muf
lonvadászat eredményét illetően kilátásaimat szinte már előre eldöntötte.

Amely területen tetszés szerint lőhető a vad, ez is meg az is, ott legtöbbször az szo
kott előfordulni, hogy nem ejthető el sem az egyik, sem a másik.

Az 50 év körüli erdőőr kevés beszédű, komoly embernek bizonyult, első feltett kér
déseim látszólag nagyon meglepték. Sorba vettem a cserkészetre vonatkozó tényezők
ből mindazt, ami nem annyira a múltra, inkább a jelenre, a vadászat napjaira volt dön
tően fontos.

-  Időjárás?
-  Az megfelelő, jó, száraz, szélmentes idő várható.
-  Hóviszonyok?
-  Hótakaró jelenleg nincs, hetekkel élőbbről kevés hófolt maradt inkább a gerincek 

mentén. A hó fagyott, megbírja az embert is.

* Nagykakast, siketfajdot viszont lőtt. Lásd a 77 számú bibliográfiai tételt. (A kéziratból ennek a vadászati 
leírása elkallódott.)
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-  Cserkészösvény?
-  Kimondottan nincs, csinálva nem is volt, fahordó út van, de kevés.
-Milyen az erdő, ahol járni fogunk?
-  Az erdő nagyjában bükkös állományú, jobbára magas, szálas erdő, sűrűség kevés. 

A talaj vastagon leveles. Mivel a járás nagy zörejjel jár, lehet majd hajtani.
Ezek után -  tisztába jőve a legkevésbé ígéretes helyzettel -  rátapintottam az eleve

nére. Idegen területen ezt bevezetni úgy szokás: első a fő kérdés.
-  A vadászatra rászánok 3 - 4  napot. Fog-e sikerülni muflont lőni, akárcsak egyet is! 

De az az egy bak, azaz kos legyen! Ha nincs erősebb, lehet gyenge csigájú is.
Rátekintenem Pékár barátunk arcára máris elegendő volt, hogy leolvassam arról azt 

a gondolatot, ami a válasza lesz. Abban a tétovázó magatartásban, amelyet az elképedt 
ember magába fojtott hallgatással jelzett, már benne volt a várható valóság: -  Te 
messziről jött vendég, hagyj fel a reménnyel, mert nem jó dolog csalódni, maradjál csak 
meg a muflon álomképénél! Az a kép a te akárhány napos vadászatod folyamán sem fog 
élővé válni!

Nem is vártam mást Pékártól, csak amit végül is -  nagy szorongással -  válaszolhatott:
-  Majd igyekszünk, ha lesz hozzá még -  szerencse!
Tudva rólam, hogy erdészember vagyok, a maga részéről nem is biztathatott más

sal, mint dicséretes igyekezettel és a jó szerencse vigasztaló hitével. Ezek után úgy vol
tam vele: csalódni nem fogok Pékárban, a becsületes, régi erdész-vadászban, akire a nagy 
feladat vár.

Az előbbi után a következő kérdés voltaképpen felesleges is volt:
-  Fogunk-e muflont látni? Ha nem is lőni, de legalább látni?
Válasza már benne volt az előbb felhozott, ígéretes „jó szerencse” várásában. Ezek 

után, ha se nem lövünk, se nem látunk muflont, már csak két kérdés maradt hátra:
-Találunk-e majd valahol nyomot a muflontól? Friss hótakaró nincs. A föld fagyos. 

Az erdő telve lehullott levéllel. Bajos lesz muflontól csapára találni. Persze a nyom 
lehet régi is.

Pékár mintha biccentett volna a fejével. Ez nála annyit jelentett: lehetséges, hogy 
találunk, de abban nem bizonyos.

Hasonló jelzést adott az utolsó kérdésre is:
-  Tegyük fel, hogy nem találkozunk muflonnal, a nyomát se találjuk -  márpedig 

a csülöknyoma érdekelne, összehasonlításul a zergével -, rá fogunk-e mégis akadni 
legalább a muflon hullatékára, akár régire, akár valami kevésre?

No, erre a minimális igényre mégiscsak kaptam biztató választ:
-  Az lesz. Fent a Csahutnikon. A köves gerincen. Ott meg szokott állni a vad, ha el 

nem riasztják.
-  Hogyan érti ezt? Ha el nem riasztják? Annyit én is tudok a muflonról, hogy nagyon 

óvatos, félénk, ijedős vad.
-  Az a baj, hogy a határt mindig zavarják, hogy a vad ne váltson át hozzánk! A szom

széd vadőrök napról napra járják a határt, és lövésekkel is riasztják a vadat -  adta le épü
letes magyarázatát a vizsgáztató jellegű vallatástól kifáradt emberem.

A bevezető ismerkedés túlságosan nem lepett meg. Bizonyos, hogy kellemetlen 
volt, de ezzel a helyzettel előre számoltam. Az a bizonytalanság, hogy nem jutok lövés
hez, nem izgatott annyira, mint annak a kilátása, hogy még valamirevaló nyomot sem 
fogok találni. Több negatívumot, mint amennyit hallottam, a nekibúsult Pékártól nem 
várhattam. Talán okosabb lett volna a kilátástalan -  amellett fárasztó és kedélytelen
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-  vadászatról le is mondanom, de nem tettem. Végtére az is vadászsors, amikor merő
ben rizikó, lutri, talány bármiféle kísérletezés a kívánt eredmény után. Mindamellett 
fog valami érték is maradni: új tapasztalat az ismeretlen vadfajról, élőhelyének környe
zetéről, erdőkről, hegyekről, a még fel nem keresett, érdekes vidékről.

így történt, hogy három teljes napot töltöttem a fátrai hegyekben. Pékárral kettes
ben reggeltől estig jártuk a nagy bükkös erdőket. Igen csendes helyeken voltunk, nem 
is találkoztunk erdőjáró emberrel. Az egyes ígéretes helyeket napról napra felváltva keres
tük fel. A szomszédban leadott vadriasztó lövésekből egynéhányat mi is hallottunk, 
nem is messziről. Pékár szerint ezek lehettek szarvastehenekre leadott lövések is. Ezért 
volt meglepő: az egyik hajnalban 4 tagú szarvastehénfalkát kaptunk szemre, messze, 
a szálasban. Alighogy távcsőbe vettem a nyugtalan viselkedésű rudlit, az máris riadtan 
rohant fel a határra, és ki tudja, hogy hol is állhatott meg.

Nagy eset volt, hogy láttam egy nyulat is. Azt is Pékárnak köszönhettem, aki a se 
vége, se hossza cserkelések közben több helyen hajtást is rendezett a számomra.

A harmadik nap alkonyán elérkeztem tanulmányutam utolsó felvonásához. Ered
mény a következő. Muflont nem láttunk. Ahhoz hetekre lett volna szükség. (Mintha 
Nadlernek sikerült volna ott egy kost elejtenie. Nadler megtehette, hogy hetekig is ki
tartott a célja mellett. Eredménnyel járt például Fogarasban is -  dög mellett medvére 
lesve.) Muflonnak felismerhető nyomára sem akadtunk. Nem csoda. Ahol nem jár vad, 
nyoma sem marad. Es hullaték a muflontól? Eredményként ez lett volna a minimum. 
Azon a bizonyos Csahutnikon keresgéltünk legtöbbet, ott Pékárnak fő feladata volt, 
hogy legalább egy bogyót mutasson abból a „drága” leletből. Mutatott is valami tör
melék, száraz, réges-régi anyagot, hullatékot, valójában vadtól származót. Nem nyúl- 
tól, a színe után nagyvadtól valót, de az lehetett akár szarvasé, akár őzé, sőt az sincs kizár
va, hogy a mufloné. Egy egész darabot ugyanis nem találtunk belőle.

Elérkezve az úgynevezett vadászgatásunk végéhez, és a magas szálerdőben irányt 
vettünk haza, a község felé. Szótlanul, kifáradtan haladtunk egymás nyomában -  továb
bi tervekről lemondva, különösebb panasz nélkül hagyva mindazt, ami a napok során 
történt, és ami nem történt meg velünk. A lejtő aljában világosabb folt látszott, ahol 
évekkel ezelőtt fát termeltek ki és a helyén embermagas újulat nőtt fel. Már az első na
pon jártunk arrafelé, de Pékár most gyorsabb léptekkel vett irányt egyenesen oda. Nem 
mondta, hogy miért, különben ez az oldalra történő kitérés számunkra nagy kerülőt je
lentett, és sűrűsödött a közelgő alkony sötétedő homálya is. És minő meglepetést tar
togatott az a cserjegazdag, fiatalos részlet, vadnak való sziget a magas faoszlopok üres 
csarnokában!

Hallottuk, hogy valamiféle vad megugrik és a lejtőn az újulat hosszában tart lefelé. 
Hol szökell, hol megáll. Várjuk, hogy kitérjen a szálasba, látni nem látjuk, bár a táv
csővel erősen keresem, és keresi Pékár is. A vad egyedül és mind jobban távozóban van. 
Nehéz lenne lövésre kapni akkor is, ha a hézagos újulat tisztásain meg is áll, mert az 
álláshelye csak rossz lehet.

Miféle vad lehet? Muflon, szarvas semmi esetre sem, tehát valószínűleg őz. Végre 
szemre kerül. Kiért a sűrűség szélére, rézsútosan áll, közepes nagyságú, tükre félig fe
lénk, de nem ismerek rá.

-  Tessék lőni! -  Pékár szólal meg. -  Dámvad! Spiesser!
-  Dámvad? Hogy lehet az? Annyira elcsodálkozom, hogy zavaromban nem tudom, 

mit is csináljak.
-  Nem tévedés?
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-  Biz’ dámvad az! Tessék sietni, lőni! -  heveskedik lázba jött kísérőm. Dámvaddal 
addig nem sok dolgom volt. Jól megnézve ráismertem én is: tömzsi termete, tartása, 
fejalkata, sárga színe.

Célba veszem és rálövök. A vad elugrik, és a fák elfedik.
Olvasom a naplómból: „Cserkészve -  becsülve 170 lépés -  Schönauer expansiv -  

comblövés -  100 1 [épés] után elfekszik -  csapos dámvad -  trófea elhozva -  emlék a 
Fátrából.”

Pékár mégiscsak kitett magáért. Mindössze egy vadra találtunk, ha nem is muflon
ra, de rávezetett arra az egyre is. „Igyekezett” -  ahogyan ígérte. Dámvadról egyébként 
élőbbről szó sem volt, nem is lehetett. Ez a kis, fiatal dámvad úgyis az idegen vadriasz
tók elől került be valahogyan a pagonyba -  Pékár kedvéért és a vendége kedvéért. így 
nyert igazolást Pékár -  „igyekezett, ritka szerencse” -, nekem meg vigaszul kellett szol
gáljon: váratlan élmény, borúra-derűre, emlékezetül.

A kísérleti vadászatért udvarias levélben mondtam köszönetét, amelyben kiemeltem 
e lényeget: „sajnálatomra a cserkészet ez alkalommal sikertelen maradt muflonra.”

Az utóbbi években megfordultam a zempléni Kőkapun, majd a Bükkben Jávorkú- 
ton. Keresni kerestem, de látni nem láttam muflont, márpedig volt igyekezet, de hiány
zott -  a szerencse.

Hasonlóképpen jártam a puszták madarával, a túzokkal is. Egy alkalommal Moson 
megyében a dürgés idején kerestem túzokot. Az ottani vadőr is elkövetett mindent, 
hogy a túzokra rátaláljunk. Az özönvíz jellegű májusi esőzés, ami napokig eltartott, 
megfosztott még attól is, hogy túzokot lássak.

A túzok mint költő madár Zala-Somogy területéről csak Keszthely-Hévíz ártéri 
rétjeiről ismeretes, ott is kevés számban. Megtörténik azután, hogy onnan déli irány
ba egyszer-egyszer elkóborol 20-40 km távolságra is, és rövid időre megszáll valahol a fát
lan, puszta mezőn.56 Egy ilyen alkalomhoz volt egyszer szerencsém, amikor szeptem
ber 18-án (ezt a napot jól megjegyeztem) egy túzokkakas szállt meg közvetlenül 
Nagykanizsa alatt, a leányvári rétségen. A lovaskocsit, amely értem reggel kijött az er
dőre, ahogyan a kocsis elmondta, lőtávolságra bevárta volna; a lépésben haladó kocsi 
közelében gólya módjára sétált. Jó órával később visszatérve a rétre, az óriási madár 
még a helyén tartózkodott. Megközelítése azonban nem sikerült. Már 6-700 m távol
ságból szárnyra kapott, és alacsonyan, egyenletes repüléssel lehúzott a Mura felé.*

Mint erdészembernek nem volt, de nem is lehetett szerencsém a daruhoz. Túl a Du
nán ritka élmény volt az is, amikor a 30-as években két esetben ősszel megszálló darut 
volt alkalmam megfigyelni.** A Tiszántúlra eső, hagyományos darumegszállóhelyeken 
nem jártam, de a daru krúgató, mély hangja ősszel a Déli-Kárpátok felett egyszer-egy
szer lehallszott a magasból. A daru csapatosan, nagy magasságban húzott át a Retyezát 
ormai felett, egyenes irányt véve a Duna-deltának.

Egy novemberi, ködös napon történt aztán, hogy a hegység északi lábazatánál, lent 
a sík mezőségen 18 darut találtam megszállva. Ez volt aztán a meglepetés! Hivatalos 
tárgyalásról kocsival jöttem haza, szokás szerint velem volt a 12-es öbű sörétes fegyver 
is, a tarisznyában erősebb töltényekkel. Hiányzott azonban a golyós fegyver!

* Lásd a 160. számú bibliográfiai adatot.
** Lásd a 175. és 210. számú bibliográfiai tételeket.
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A kocsival manőverezve igyekeztem a csapat közelébe jutni -  nekiszorítandó a sík
ságból kiemelkedő, erdős hegyoldalnak. Ismerve fegyverem lőképességét, jobbnak vél
tem bevárni, hogy szárnyra kapjanak. Lövéseimre az egyik daru találatot kaphatott, 
mert a felemelkedő csapattól mindjárt lemaradt és alacsonyan húzott vissza a síkság fe
lé. Ameddig a láthatárig követhettem, egyenletes magasságban, a föld felett, a Sebesvíz 
medrével tartott irányt. Sajnálatomra nem találtam rá. Pedig másnap lekerestem végig 
a vonalat, közhírré is tettem, de maradványairól később sem kaptam értesítést. (A rend
kívüli esetet zárójelek között jegyeztem be a lőjegyzékembe.)

Lemaradtam a vidráról is. A retyezáti hegyi vizek és a zalai csatornák mentén jár
tamban a vidrának csak a nyomait találtam, szemre kapnom ezt a szép halrabló bestiát 
egyszer sem sikerült. Pedig „utaztam rá”, a halastavaknál próbálkoztam lessel is. Egy 
téli éjszakán a nádas szélén elhaladó „vidra” az elejtése után rókává változott át.

Nemhogy vidrát, de olyan közönséges és elterjedt állati életformát sem volt alkal
mam soha látni, mint aminő a görény. Kevés erdész van, akinek ne lett volna dolga gö
rénnyel. Ami ennek a kis szőrmés ragadozónak a kimaradását illeti, azt részemről 
ugyan a legkevésbé sajnálom.

TALÁLKOZÁSOK

B arthos G y u la  ezeket a most következő epizódokat több helyre beillesztette, több részbe pró
bálta elhelyezni. Előbb egy önálló ciklust tervezett, aminek a címe ez lett volna:Karcolatok 

sze m é ly i v o n a tk o z á s ú  m o z za n a to k ró l a  H a b sb u rg -k o rsza k  u to ls ó  éveib ő l. Végül feltehető

en a szerkesztőre bízta volna, hogy ezek a leírások a vadásztörténetek, netalán az indulásával, 
pályakezdésével kapcsolatos fejezetben kapjanak helyet. Mi itt mindezeket úgy igyekeztünk 
csoportosítani, hogy az egyes nevezetes személyekhez kapcsolódó élmények lehetőleg a felme
rülésük sorrendjét kövessék. Ezt azonban nem mindig sikerült tartani, mert a szerzőben több

ször egy-egy későbbi, az 50-es, 60-as évekbeli történések kapcsán jöttek elő az emlékképek. így 
óhatatlanul azokat „aktualizálta". Mindezek ellenére a T alálkozások címszó alatt összefoglal
ható írások kerek egészet alkotnak.

ERDÉSZ HELYETT GAZDÁSZ (EGÁN IMRE)

Az 1909. évben május elejétől már ötödik hete tartózkodtam fent a hegyekben, ahol a hosszú 
tél elmúltával javában folytak a tavaszra eső munkák, az erdősítéssel az élén. Az egyik 
délután Gurazlati telepre váradanul két férfi turista érkezett lovastul, községbeli hajcsárok 
kíséretében, és szállást kértek a barakkban. Hamarosan kiderült róluk, hogy alföldi gazdá- 
szok, akik miniszteri megbízásból a havasi legelőkön készülnek szemlét tartani.

A rokonszenves fiatal gazdászokkal hamar ment a barátkozás. Nagy meglepetés volt 
számomra, amikor az egyik gazdász feltette nekem a kérdést:

-  Nem ismersz rám?
-  Hirtelenében nem.
Előttem egy testes, élénk szemű, barna férfi állt, rövid körszakállal az álián. Nem 

ismertem meg.
-  Egán vagyok!
-  No de ilyet! Hogyan kerülsz te ide?
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Erre megráztuk egymás kezét és összemosolyogtunk. A visszaemlékezés nem került 
nagy megerőltetésbe, mivel mindössze 8 év állt ezen találkozás és a selmeci közös ese
mény megtörténte között.

1901-ben iratkoztam be az erdészeti akadémiára. Magyarország területéről, annak 
legkülönbözőbb pontjairól, 104 elsőéves hallgatóból állt a baleksereg. Volt közöttük 
vegyesen erdész, bányász, kohász, de egyik sem ismerte a másikat. Az első előadási óra 
matematika volt, azt közösen hallgatták az erdészek és a bányászok. Ki-ki tetszése sze
rint ült be a padokba. A diáknyelven strébernek nevezett tolakodók megrohanták az el
ső padokat, és egy-kettőre félig megtöltötték a termet. Én viszont kiszorultam a tömeg
ből és hátrább gyúrtam be magam az egyik padba, és annak közepe táját foglaltam el. 
A másik oldalról vadonatúj erdészegyenruhás fiút nyomtak a többiek be mellém, így 
lett közvetlen szomszédom a jóképű, nyalka fiú. A bemutatkozás annyiban állt, hogy 
röviden kezet fogtunk egymással.

A kopasz fején sapkát viselő öreg professzor57 -  százányi hallgatót üldözött el az 
akadémiáról -  máris belekezdett keserű, monoton hangján a differenciál sorozatok 
épületes magyarázatába. A szakaszokként felvonható, zord, fekete táblákon sercegő 
krétája után a számok végtelen sorozatai maradtak vissza. Alig győztük a számokat jegyez
ni, szinte izzadtunk belé. Elképedve láttuk: mi fog ott ránk várni?

Előírás szerint heti 16 órán át ömlöttek a sorsdöntő matematika tárgy számsorai, 
benyúltak azok a jelzésű „végtelenbe”

A kezdet elriasztó volt. Szomszédom egy darabig jegyzett, jegyezgetett, de egyszer 
csak a zsebóráját helyezte ki a padra. Figyelte az órát, az írást pedig abbahagyta. Én 
gyúrtam tovább, ahogy csak bírtam. Közeledett az első óra vége, azt követte 10 perc 
szünet, utána a második óra, ugyanúgy matematikából.

Némi gondolkozás után az egyenruhás szomszédom egyszerre megszólalt és feltet
te nekem a kérdést:

-  Nem vennéd át az egyenruhámat? Teljesen új. Olcsón adom, ahogyan neked futja.
A nem várt ajánlaton nagyon elcsodálkoztam. Nekem eszem ágában sem volt, hogy 

a selmeci életet uniformissal kezdjem. Előbb legyen kezemben, legyen beírva indexem
be matematikából a sikert jelentő jegy. így a feltett kérdésre természetesen negatív választ 
adtam, amit társam a legkisebb zokszó nélkül tudomásul vett.

Vége az órának, következik a szünet. A szomszéd felpattan a helyéről, összekapkod
ja az iratait és készül elrohanni. Nekem még idenyújtotta a jobbját: -  Szervusz, pajtás! 
Nekem elegem volt! Én megyek. El kell érjem a déli vonatot, hogy idejében beiratkoz
hassam a magyaróvári gazdasági akadémiára. Ott nem lesz matematika! Élj boldogul, 
üdv az erdésznek!

Már furakodott is a teremből kiözönlő tömegbe, én azonban visszatartottam: -  Saj
nálom, pajtás, hogy elmész, de ha már így van, mondanád meg a nevedet. Ki volt az el
ső ismerősöm a szakból? Mondta a nevét, de nyomatékül idenyújtotta a zubbony felső 
zsebéből kikapott névjegyet: borostyánkői Egán Imre, Borostyánkő.

Azzal elrohant és a zajongó tömegben eltűnt. Uniformisát beadta az ószeres 
Finklihez, a hallgatók bankárjához, aztán nyoma veszett Selmecen. Nem hallottam felő
le semmi hírt, csak annyit tudtam meg a névjegy után ismert Egán névről, amit az új
ságból olvastam ki: Egán Edét -  Imre apját, a Ruténföldre kiküldött kormánybiztost
-  egy napon meggyilkolva találták valahol Munkács táján az erdőben.58

A találkozás tehát csak a retyezáti tanyán ismétlődött meg. Egán elvégezte 
Magyaróvárt, és magyar királyi gazdasági felügyelő lett.
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Sokszor eszembe jut: vajon az erdész hosszú távú munkája csak annyival több, hogy 
a matematikát -  ellentétben a gazdászokkal -  jobban megtanulta?

A SPORTVADÁSZAT MŰVÉSZE (MADERSPACH VIKTOR)

„ Sítalpon száll a férfi szótlanul 
s nyomodra lel, ha botja hóba túr.
A vadcsapásnak nincs ám vége-hossza, 
s bár homlokát veríték harmatozza 
száll, nagy vadat keres, 
jutalma, tudja -  medve boré lesz. ”

Toivo Lyy: Óda a vadon füveihez 
(Finnből fordította: Képes Géza)

Messzeható fordulatot jelentett életemben az, amikor a Retyezátra kiterjedő malom
vízi erdőuradalom főerdészi állására 1906 karácsonyán Zalából Pesten át leutaztam 
Erdélybe. A kanyargó Maros völgyében, elhagyva a nagyalföldi síkságot, a várakozás
tól megilletődött hangulatban érkeztem be a híres-neves Hunyadba. Tisztában vol
tam azzal, hogy ebben az erdélyi megyében merőben új, egészen más világra és -hely
zetekre fogok találni. Ráadásul ismeretségben sem álltam egynél több ott lakó 
személlyel.

Piskinál átszálltam a hátszeg-petrozsényi vicinálisra. A fülkét utasokkal telten talál
tam. Benne sportruhás és irodai öltözetű, amolyan kiismerhetetlen ruházatú férfiak 
társalogtak, akik valamennyire vitatkoztak is egymással. Az egyik utason akkor láttam 
először a fenemód imponáló, a szőrével kifordított farkasbundát. Az élénk beszélgetés
ből két gyakrabban emlegetett személynév hangzott ki; a „Feri” és a „Viktor” név. A sze
mélyükhöz fűződő beszéd tárgyát pedig vadászattal összefüggő, de nagyon is különös 
lefolyású kalandok képezték. Ezt akkor ugyancsak szokatlannak találtam.

Később tudtam meg, hogy útitársaim a Zsil-völgyben lakó két jó barátról, a megye- 
szerte neves személyről, Györke Ferencről és Maderspach Viktorról beszéltek. Ok vol
tak a Páreng-Retyezát vidék sokat emlegetett, érdekes típusai. Györke Ferencet nem 
ismertem, tragikus esetét is csak 25 évvel később, Maderspach Viktor könyveiből tud
tam meg.59 Az általa rendezett kopóvadászaton egy, a falkához csatlakozó, idegen, gya
nús kuvasz marta őt meg, a marásból következő veszettség okozta aztán a fiatal sport
ember korai halálát. Petrozsényi temetése a vidékről egybehívott jogos és nem jogos 
puskások kétszeres sortüze mellett folyt le. Részvétteljes emléksorokat jó barátja, 
Maderspach írt róla őt „Gentleman Raubschütz”-nek nevezve:

„Féktelen, vad szenvedélye mindig elfelejtette, hogy vadászati területének határai is 
vannak ”

Györke Ferenc emléke hamarosan feledésbe ment, de nem úgy Maderspach Vikto
ré! Neve a megyén túl is -  közkézen forgó könyveinek, újságcikkeinek, rádióelőadása
inak révén -  ismertté lett, és a vadászkörökben mindmáig élénken fentmaradt. 
Kittenberger „A havasok hősé”-nek nevezi.60 Sokan mások a természet erőivel szem
ben helytálló, ősember jellegzetes alakját látják benne. Tudományos megfigyelései, 
sportbravúrjai, a vadonban átélt, virtusos kalandjai továbbra is ébren fogják tartani 
a szinte fogalommá kristályosodott Maderspach nevet.
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Maderspach 1941-ben sajnálatos közúti baleset áldozata lett. Alakját élethű erede
tiségében látom én is, hiszen könyveiben felvonulnak előttem a Retyezát-vidék igéző 
képsorai, csupa ismerős tájrészlet, emlékeim színhelyei. Érdekelt voltam a sport
vadászbravúrjaiban is, méghozzá 12 éven át -  de mindvégig vele szemben! Elegendő 
lesz a „Medve!” című könyvének 155. lapjáról elolvasnom a következő sorokat, amellyel 
közvetlen érdekeltségem igazolt lesz. Ezt írja: „Itt a tél. Ez a legkedvesebb évszakom. 
Az egész Retyezátvidék ezentúl hónapokig kizárólagos tulajdonomat képezte ... Skíelni

azon a vidéken rajtam és két vadőrömön kívül senki sem tudott. Január és február 
hónapban rajtunk kívül senki sem közelítette meg a Bukura és Zenóga tavakat, a 
Boresku-, Galbina- és Paltina-havasokat és a Herkulesfürdő felé hajló lejtőket.” Ehhez 
a szokásos mértékű fantáziát túlhaladó, önhitt vallomáshoz kívánkozik a 124. lapról 
eme büszke kijelentése is: „(a tábortűzhöz) estefelé beállított az olasz »Raubschütz- 
gárdám«”!

Az idézőjellel kiemelt szavak aligha közönséges vadásztévedéseket fednek, és min
den bizonnyal nem mindennapi kalandokat rejtenek magukban. Figyeljük csak meg 
a felsorolt tavak és havasok nevét, és keressük meg helyüket a Retyezát vidék vázraj
zán! Kiderül, hogy a pisztrángos tengerszemek, a Bukura és Zenóga, a medvelakta határ
havasok láncolata Galbinán, Paltinán túl Skurtele-Gugu-Branu vonalon a Bánságig le
nyúló Tomasa-hegytömbig, törvényes tulajdonnal és kizárólagos vadászati joggal mind 
a mi, malomvízi erdészetünkhöz tartozott, a felügyeletet pedig azok felett -  vezető 
tisztségben -  én gyakoroltam. Innen az ellenpólusos viszony a felelős főerdész és 
Mader-spachék között. Maderspach kijelentése, úgy lehet, „annakidején” talán kihívást 
is jelenthetett volna számomra. Ebben az esetben az „annak idején” azt a 33 évet jelen
ti, amiről Maderspach a 160. lapon ezt írja: „Bűnömet ma már be merem vallani, mert 
harminchárom év alatt remélhetőleg elévült.”

Az önvallomásait kísérő „gentleman” jellegű magatartása az akkori helyzetet továb
bi adatokkal is megvilágítja. Ahhoz ugyanis, hogy a „gárda” heteken át a versenysíelés 
élvezete mellett az ugyanúgy sportágnak tekintett vadászat érett gyümölcseiből is men
nél többet szedhessen, megfelelő okkupáit térségre volt szüksége. Ennek a körül sem 
határolható, a távoli láthatár végtelenébe futó „sportterület” nagyságát Maderspach 
százezer körüli hektárban jelöli meg. Hogy európai, civilizált országban egyetlen sze
mély az ekkora területen található mindennemű vadra „kizárólagos” joggal vadászhas
son, az csak a tévútra siklott képzelet üres légkörében találna helyet. A fél megye nagy
ságú térség nagyobb részét, hozzávéve Szlevej-Páreng-Lotru erdőségeit, én is 
ismertem és nagyjában bejártam. Ilyenformán valóságként tanúsíthatom a leírt kalan
dozások nagyvonalúságát és sportszerű stílusát. Végtére azonban lakhatott több más, 
hozzá hasonló rátermettségű vadászember is a Retyezát-vidéken. De miféle módon és 
minő adottságok mellett űzhette volna hosszú éveken át idegenben, fel nem fedezetten 
vakmerő trükkjeit olyan féltve őrzött vadászterületen is, amilyen a Retyezát-vidék zer- 
gében leggazdagabb, központi hegységei voltak?

Márpedig az történt, hogy a Maderspach-hal szembenálló viszonynak részleteiről 
magam is csak évtizedekkel később szerezhettem tudomást, akkor is csak közkézen for
gó könyvei útján. Ami annakidején csak feltevésként jött szóba, mindarról -  megtör
tént valóságként -  maga Maderspach számol be, méghozzá a „Raubschützgárdája” ne
vében! Mennyire hangzatos szavak! „Feri” barátja a „gentleman orvvadász”, ő maga az 
„orwadászgárda” vezére! Ez a nyílt „gyónás” több mint érdekes! A maga nemében 
annyira kivételes célzatú vallomás, mintha szavait valami meseszerű regényből olvas-
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nók. A kulturált vadászati irodalomban aligha találni annyira merész önvallomást, ami
ért a szerzőnek „bocsánatot kell kérnie úgy az olvasótól, mint minden igaz sportsmann 
részéről”, aki ráadásul még hozzáfűzi: „mindaz, amit idegen területen és tilalmi időben 
elkövettem, a vadász lelkiismeretemet cseppet sem bántotta.”

Mint a korabeli és a hozzá közel álló, legérdekeltebb személyek egyike, elmondha
tok egyet s mást „Signore Vittorio”-ról. Különös feladat számomra, hogy foglalkozzam 
egy olyan személy passzióival, akivel vadászat alkalmával egyszer sem találkoztam, aki
nek házában, lakásán nem jártam, trófeáit nem láttam, azokat kiállításokra nem küld
te, vadászatairól szaklapokba nem írt, és aki mégis jónak látta a nyilvánosság előtt is azt 
állítani magáról, hogy a Retyezát-vidék vadászterületét egészében a „kizárólagos tulaj
donában” tartotta.

Meglehet, hogy ezt a feltevést más vadászok is talányszerűnek látják. Az ifjabb nem
zedék vadászhajlamú tagjainak legtöbbje pedig mi mást tenne -  a bravúrokat élvezet
tel olvasná, egyébként meg az egészet képletes, dicsekedő mesebeszédnek tartaná.

És miféle egyéniségnek tekintsem én, az érdekelt fél, a „szerencsével” vadászó 
Maderspach Viktort? Találónak és személyére ráillőnek vélem őt „a sportvadászat mű
vészének” neveznem. Úgy érzékelem, hogy a sportvadászat és a vadászsport etikailag 
és tartalmilag egymástól elütő fogalmakat jelentenek. Kivitelezés szempontjából a sport
vadászat stílusát zömében maga a sportűzés jellemzi, azaz amikor vadászik, a sportte
rületen sportot űz. Mi több, sportparadicsomnak nevezi egészében a Páreng-Retyezát- 
vidéket, s az eredmény: sportteljesítmény.

Hogy mégis vadászat is? Hiszen Maderspach vadásznak vadász volt a rátermettség, 
a szenvedély, a szakismeret, a műveltség legmagasabb fokával. Művésznek is művész 
volt: teremteni tudott maga számára olyan taktikát, amellyel sikerült leplezve tartani 
jelenlétét és tetteit az akkori magaskárpáti magyar-román országhatár 2500 m-ig emel
kedő gerincein innen és túl.

Kiemelem, hogy kivételes szerencsével vadászott. Ahogyan a vadászatot gyakorol
ta, az valójában nem is volt más, mint „sportszerű” szórakozás. Szó szerint idézve: 
„vadüldözés a síelés magas iskolájának segítségével.” Hogy ezzel akár rekordsikerekhez 
is juthatott, íme a magyarázat: „itt az győz, aki tovább bírja tüdővel, szívvel és lábbal. 
Az egész terület azé, aki a téli vad természet eshetőségeivel dacolva, azt birtokba meri 
(sic! így! „merészeli”) venni.” Megtehette, mert a síelés magasiskolájának segítségével
-  a kérdés ezen fordult meg -  versenytársa, ellenfele egy sem akadt. Nem akadt a Dé
li-Kárpátok láncolatán, ebben állt tehát Maderspach kivételes „szerencséje.”

Arra, hogy Maderspach-hal állomáshelyemen hol és mikor találkoztam először, 
pontosan nem emlékezem. Valószínű, hogy a harmadik év körül valahol a megye alkal
milag egybegyűlt társaságában, talán lóvásártéren, vasúti állomáson, és akkor is csak fu
tólag ismerkedtünk össze. Én ugyanis elrejtett, országhatárszéli falvamból és havasaim
ról csak a járási székhelyre, Hátszegre kerültem be, viszont Maderspach éppen ott 
a legritkábban fordult meg. Híre már jó ideje megelőzte első találkozásunkat, neve 
többször került szóba vendéglői „fehér asztaloknál”, nemegyszer a vadőrök is tettek 
célzást a Zsil-völgyből kiinduló, gyanús vadászokról, akik nem tesznek különbséget 
birtokok és országok határai között. A sok szóbeszédre végre is elérkezettnek láttam, 
hogy a portyázó személyek után közelebbről is érdeklődjem. Egy napon a személyze
tet értekezletre hívtam össze, arra átkértem a borbátvízi nagybirtokon akkor alkalma
zásba lépett és erélyes ember hírében álló Wassermann fővadászt is. A beszélgetés tol

488



mács útján, román és német nyelven folyt. Az első kérdés Maderspach Viktor személyé
re szólt: ismerik-e a Zsil-völgyi Iszkronyban lakó erdőbirtokos, fatermelő, fűrész- 
gyáros, nagy vadász sportember megyeszerte emlegetett személyét? Ki mit hallott róla?

Kiderült, hogy a bizonyos Domnu, azaz Herr Maderspach Viktor urat személyesen 
egyikük sem ismeri, se nem látták, se nem találkoztak vele. Annyit azonban a határha
vasok pásztoraitól tudnak, hogy nagyon is híres vadászember. Rengeteg területe van, 
hozzá erdő és havas, van területe túl a gránicon [határon] is, meg sem áll a Regát-beli 
Klosanig, főképp szeret medvegaurákat [-barlangokat] keresni.

Ez nekem nem volt elég, több adatra volt szükségem, azokat pedig vadőreink leg
előbb az erdeinkben dolgozó százányi olasz famunkástól szerezhették be. A legtöbbjük 
már élőbbről járatos volt Maderspach üzemeiben, és őt személyesen is jól ismerték. 
Az meg vadőreink előtt sem volt titok, hogy munkásaink között nálunk is nem egy „há
zitolvaj” orvvadász van. A válasz egyöntetű volt:

-  Úgy van az -  mondották -, hogy azoktól az olasz famunkásoktól nem lehet még 
bor mellett sem egy kukkot sem kivenni. Ismerni ismerik a Signore-t, azaz Szignore 
Vittoriót, tisztelni meg annyira tisztelik, hogy vele szemben semmi pénzért el nem 
szólnák magukat.

Ezek után álltam elő a nagy problémával, annak a reánk váró feladatnak az ismer
tetésével, hogy az orwadászok ezen garázdálkodása tovább nem maradhat fenn, feltét
lenül cselekedni kell, hogy területeinket „semmiféle” orvvadász ne járja, azt tehát min
denáron meg kell akadályoznunk! Szóljanak hozzá: mi lenne a teendő?

Hosszadalmas lenne az óra hosszat tartó vitatkozás lefolyásáról többet mondanom, 
talán elegendő lesz a sovány eredményt leírnom.

Embereim fanyar arccal néztek egymásra, azt látták, hogy ebben a komoly kérdés
ben nem „babra megy a dolog”, egyik a másiktól várta, hogy az mondjon valami oko
sat. Szóba hozták a szigorú megfigyelésnek, az igazoltatásnak, a lesbe állásnak, a határ
széli kalibák éjszakai átkutatásának, esetleg a sortűzzel való elijesztésnek a módszereit. 
A meddő vita végül egyhangú eredménnyel zárult: Maderspach személyével szemben 
a megoldásra semmiféle lehetőség nincs.

Engemet, mint fiatal, dunántúli erdőtisztet, aki már ifjúkoromtól kezdve többször 
találkoztam az erdő riasztó jelenségeivel, és akit szigorú fegyelemre neveltek, egyenesen 
felháborított a vadőrök nyegle felfogása. Hogyan is lehet ez? Vajon ez beismerés a te
hetetlen magatartásukról, avagy a feladat lenne annyira rendkívüli és túlon-túl nehéz?

A dolgot nem hagytam annyiban: határozatba ment, hogy a határgerincek vonalát 
Papusától Boreszkuig a vadőri személyzet megszállja, és ott -  egyelőre 3 hónapon át -  
felváltva figyel és őrséget áll.

Erről a kérdésről egyébként hamarosan jelentést tettem magának a birtokosnak is. 
0, látva ifjú felbuzdulásomat, látszólag nyugodt megértéssel hallgatta meg az előadott 
terveket, különben minden megjegyzés nélkül, úgy a füle mellett engedve el, éppen 
csak tudomásul vette a szándékot, a törekvést, a nagy nekifekvést. Mintha bizonyos, je
lentőségteljes mosolyt is vettem volna észre az arcán, persze ő jobban ismerte a vele 
egykorú, megyebeli Maderspachot, és gyermekkorától kezdve többet is hallott róla.

Bizony a vadőröknek volt igazuk!
A nekibuzdulás eredménye -  túl a 3 hónapon, túl az éveken -  a nagy semmi volt! 

Maderspach-hal a vadőrök egyike sem találkozott, nem látták a havasokon se vadászni, 
se horgászni, nem hallották lövéseit, nyomot sem találtak utána. Hogy aztán télen, a ne
ki legkedvezőbb évszakban, mi mindent művelt, arról nekünk, ahányan csak voltunk,
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nemhogy fogalmunk lett volna, de nem is gondoltunk rá. Mert ha gondoltunk is volna, 
feltevésünk csak az lehetett, hogy vadűző sportolását Maderspach a saját területein gya
korolja. A varázs pedig személye körül nemhogy csökkent volna, inkább nőttön-nőtt.

Egy új helyzet következett be, amikor a fatenyészet felső övezetében kijelölt véder
dőkre a 10 évenként előírt üzemátvizsgálási szemléhez érkeztünk el. Hivatalos értesí
tés jelölte meg a kitűzött napot, amikor az illetékes erdőfelügyelőből és a közigazgatá
si erdészeti albizottság delegált tagjából álló bizottság Gurazlati telephelyre fog 
érkezni. A bejáráson ezúttal részt vett az érdekelt birtokos is.

A vendégeket a nyári est idejére vártuk. Nekem még az est beállta előtt volt időm 
felkeresni az évek előtt újonnan létesített Zlata csemetekertet. Kíváncsi voltam a mil
lió körüli, zsenge fenyőcsemete fejlődésére, amelyek magjait május elején annyi gon
dossággal, szeretettel vetettük el.

Esteledett, amikor a szemle után, a bükkös szálerdőben vezető, keskeny ösvényen, 
visszaindultam a tanyához. Útközben minden irányba hallgatóztam és szemlélődtem. 
Egyszerre a lejtős ösvényen, mögöttem egy emberi alak tűnt fel. Határozott, szokada- 
nul hosszú, gyors lépésekkel közeledett felém.

Távcsövemen egy középmagas, erőteljes férfi alakja formálódott ki. Ruházata feke- 
tésszürke munkásöltöny, aminőt olasz favágóink viseltek, a fején kalap nem volt, tarka
kockás ingje szétbontva, nyakkendő nélkül. Szabványos, fekete bakancs, megtömött 
hátizsák, vállán fegyver, jobb kezében hegymászóbot. Úgy véltem, hogy a fegyveres 
munkásalak a kívüleső, idegen területekről valamiképpen áttévedt erdőkerülő, vadőr
féle kell legyen, másra nem is gondolhattam. Az ösvényről gyorsan félrelépve, a legkö
zelebbi vastag bükkfa törzse mellé húzódtam, és -  fegyveremet lőkészen tartva -  vár
tam a mintegy 80 lépésről közeledő idegen alakra. Lefegyverzése igen kényelmes és 
könnyű feladatnak kínálkozott. Amikor el fog érkezni az ösvényt keresztező patakig, és 
a vízfolyás medréből kiálló, egyes köveken az átugrás helyét fogja keresni, 8-10 lépés
ről rá fogok kiáltani: ide a fegyverrel! Megtehetem azt is, hogy bevárom egészen a fá
ig, és a fegyverét egyszerűen lekapom a válláról.

Meglepetésemre, megelőzve engem, már a patak túlsó partjáról megszólalt magyarul:
-  Kár az izgalomért!
Az ismereden egyén bátor fellépésén elcsodálkoztam. Kétségtelen volt, hogy ő engem 

jóval előbb észrevett. Úgy lehetett, hogy miközben mögöttem haladt le a ritka erdő
ben, volt ideje, hogy elállásomat a fa mögé megfigyelje, és fegyveres alakomról erdész
emberre, talán egyenesen rám ismerjen. Nekem viszont fogalmam sem volt az alkony 
szürkületében közeledő idegen kilétéről. így történt, hogy alig pár lépés közelségből 
ismertem fel benne az élőbbről legfeljebb futólag látott Maderspach Viktort. (Ez alka
lommal találkoztam vele első esetben fent a hegységben, a második erdei találkozónk
ra pedig csak évekkel később került sor.)

Első szava volt elmondani, hogy a megye az üzemtervi szemléhez őt delegálta 
Gurazlatiba. Nem élt azonban a több napos, hosszú utazási és kiszállási kerülővel, 
jobbnak vélte lakóhelyéről -  szokása szerint -  toronyirányban, hegyeinken át, a tenger
szemek érintésével átsétálni a telepre. Hogy ez a gyalogos séta legalább 50-60 km magas
hegységi vonalat jelentett, ez részéről persze szót sem érdemelt. Az útközben, feltehe
tően önként vállalt, kitérők kilométertöbblete sem jelentett számára különösebb 
fáradságot.

A váratlan találkozás után együttesen, és természetesen békés, udvarias barátságban 
mentünk le a tanyára.
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Az együtt töltött napok alatt közeli képet nyerhettünk Maderspachról. A bőre sza
bott munkászubbonyban hasonmása volt az Erdélyben dolgozó többi olasz-tiroli erdő
munkásnak. Ami azoktól elütő volt, az a simára borotvált arc -  ez akkor még nem volt 
szokásban -  és az állandóan viselt, keret nélküli szemüveg. Ez alkalommal, amit külön 
szokatlannak találtam, összegyűrt, hosszúszárú pantalló tartoztak a személyéhez mér
ten sport- és etikai szempontból ízléstelen öltözetéhez. O tudta legjobban, miért volt 
célszerű a havasokon ilyen adjusztírungot viselni. Bizonyosan oka volt rá. Tehette meg
szokásból, kényelemből is, de nyilván bevált módszernek bizonyult. Maderspach 
ugyanis a távolból nem volt felismerhető személy.

A hivatalos bejáráson 3-4 napot töltöttünk együtt, ami alatt Maderspachot speciá
lis eredetiségében ismerhettük meg. Mi valamennyien lóháton jártuk a hegységet, ő 
azonban mindvégig gyalogosan tartott velünk, és egyszer sem szállt nyeregbe. Lova 
szerencsés volt; lovas nélkül könnyedén lépdelt. Közben volt alkalmunk megbámulni 
Maderspach edzett fizikumát, a tüdőt, a szívet, a lábizmokat. Maderspach egészében 
egy kivételesen erős alpinista benyomását tette ránk. Az út közben talált hórétegből 
marokszámra tömte szájába a havat -  minden pórusából csurgott az izzadtság.

Vadászatról nem esett szó. A tapintatosság kívánta így, de a beszédességre hajlamos 
Maderspach annál több élményével szórakoztatta a társaságot. Ismeretes volt: mint er
dőbirtokosnak, fatermelő fűrészgyárosnak élettere és munkaterepe mindig az erdő 
volt. Egyetemi gépészmérnöki (és nem erdőmérnöki!) végzettsége után ment ki Kana
da őserdeibe, ahol beállt a favágók közé, majd a kisázsiai Anatólia erdeit járta be. 
Visszatérve otthonába kimerítően vehette hasznát mindannak, amire már gyermekko
rában az orvvadász Mazett képezte ki. Síelésben Erdély-szerte az első volt, ebben meg
előzte a nagyszebeni hadtest katona síelőit is.

Közben maga köré gyűjtötte a Raubschützgárdának olyan ügyes, tettrekész legé
nyeit, akikről könyveiben is külön hálával emlékezik meg. „Ifjúkori álmaim hősei -  az 
olasz vadorzók.” A román Györgye, Petru, Gyeszja, az olasz Fasciott, Marioni, Beppó 
és a többiek felváltva mind kísérői voltak havasi útjain, hozzásegítve őt, hogy többek 
között 38 medvegaurát (téli fekhelyet) sikerült felfedeznie, és -  téli álmukból felzavar
va -  6 medvét el is ejtenie.

Miközben e sorokat lejegyzem, velem szemben látom a Gurazlati-i tanyán 
Maderspachot. Nincs okom haragudni rá, hiszen benne a Retyezáton túli, messzi 
Zsil- vidék kiváló sportbajnokát látom, s mint ilyen, imponál is előttem. Magatartását 
sok tekintetben fölényessé (irigylendővé?) az teszi, hogy független birtokosként, tet
szése szerint vadászhatja erdeit, és gondtalanul csünghet szülőföldjének vadregényes 
szépségein.

A vacsorán barátságosan koccintottunk. Maderspach élvezhette a kivételes helyzet
nek azt a felemelő izgalmát, amikor alkalma adódott a „paradicsomi” Retyezát köze
pén magának a zergék „kizárólagos” tulajdonosának -  és vele vadászmesterének -  tár
saságában, kedélyes együttesben, napokat eltölteni. Maderspach, aki erdélyi 
leérkezésemig már két évtizeddel előbb elkezdte vadászatait, azzal a tudattal vethette 
tekintetét reánk, az érdekeltekre, mint akiknek sejtelmük sincs a területükre is kiterje
dő vadászatairól.

A berhinai vadászterületet bérlő külföldi [gróf Kinszky Zdénó] engem bízott meg, 
hogy nevében hívjam át a hírből nagy vadásznak ismert Maderspachot Berhinára egy 
esti beszélgetésre. A találkozás levélizenet útján meg is történt, és hármasban, késő éj
szakáig tartott. Maderspach beszédes kedvében sok érdekes kalandját mondotta el,
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úgyhogy a házigazda lelkesedéséből számíthattam már arra is, hogy Maderspachot ta
lán egy közös vadászatra is meg fogja hívni. Ez ugyan elmaradt, amikor aztán csak ket
tesben maradtunk, a feltüzelt külföldi vendég ilyenforma nyilatkozatot tett előttem:

-  Érdekes egy ember! Nagyon is érdekes! Ezek után talán csak nem teszi meg, hogy 
hívatlanul látogasson be hozzánk? Vajon megteszi-e?

Felesleges lett volna feleletet adnom. Egyszerre mosolyogtunk össze, egy volt a gon
dolatunk, egy a véleményünk. Igen...

A berhinai vadászházhoz fűződő találkozásunk volt a második Maderspach-hal. Visel
kedésünk egymáshoz akkor is olyanféle volt, mintha érdektelenek lennénk egymás dol
gaiban. Barátkozásig menő viszony, azonos foglalkozásunk és életformánk ellenére sem 
fejlődhetett ki közöttünk. Bár a természetnek mindketten bámulói voltunk, rajongói 
a vadászatnak, a kalandok iránti hajlamot magam is éreztem, de szembenálló helyze
tünk ellenpólusai nem közeledhettek egymás felé. Közöttünk állt a rendezetlen, talán 
el sem rendezhető, és mindvégig nyitva maradt kérdés; a területileg korlátolt vadász
térségnek és a szabados vadászat területének súrlódási felülete.

A vadászat kérdését is, amennyire vadászok között ez lehetséges, kerülgettük. Job
bára az egyes vadfajok természetrajzi jellegéről beszélgettünk.

Kora reggel mosakodást végeztünk a Lepusnik alig méter magas, de túlságosan 
gyorsan sodró, hideg vizében. A pőrére vetkőzött Maderspach lilás színbe játszó, pá
rolgó testtel, szétvetett lábakkal, feszesen állt a mederben. Román kísérője pedig -  nem 
tudnám megnevezni, melyik volt a „gárda” tagjai közül -  a kiálló köveken állva, a tes
tét szakszerűen végigcsutakolta. Látnivaló volt: robusztus, tömör alakzat, egészében 
élő képmása a hibamentes egészségnek, a képességnek, az erőnek.

Nincs szükség arra, hogy Maderspach Viktort igazoltassam, gentleman módjára ő 
maga is bevallja „bűneit” Vallomása bennünket, a közelről érdekelteket azonban nem 
elégíthet ki. Számlájára kerültek ellövöldözött medvéink, és nincs számuk zergéinknek 
sem, azokból túlon-túl a legtöbbet -  kipallérozott „gárdája” mellett -  ő maga kapcsolt 
le. Szenvedélye a tömeglövésig is elragadta. Ezt igazolják sorai, amelyekben az eredmé
nyekről számol be. A békeévekben azzal talált titulust a zergék tömeges téli elejtéséhez, 
hogy adatokat szerezzen a télire kifejlődő „zergeszakáll” trófeaszálainak hosszúságáról. 
A háborús években más feladat várt reá. A határon vezetése alatt álló „különítményé
nek” százányi emberét napról napra friss vadhússal látta el, holott a szükségletet juhok
kal is pótolhatta volna. Elejt egy csoda módra elébe kerülő, méghozzá bőgő szarvasbi
kát, valahol a hegységben, a helyet azonban nem nevezi meg.62 Erről a retyezáti 
szarvasbikáról indokoltan állíthatom, hogy az a Gurazlatin 1910-ben megtelepített szar
vasaink egyike volt -  elhajtva onnan messzire a támadó kolumbácsi legyek rajától.

Az 1916. évi román betörés idejére esik alkalmi meglepetésem egy csomag láttán, 
amelyet Maderspach küldönce adott át számomra. A csomagban friss medvebőr volt, az 
„eredeti tulajdonosa” becslésem szerint egészen fiatal, 60 kg körüli medvécske lehetett. 
A csomaghoz csatolt, gótikusán szép betűkkel, irónnal írt levélben arra kért, hogy a med
vebőrt jogos tulajdonosához, a berhinai vadászterület bérlőjéhez juttassam el. Viszonoz
ni kívánta -  eléggé fura módon -  a nála elköltött, előbb leírt vacsorát. Mentségül azt 
hozta fel, hogy a medvécskét Galbinán „élelmezés céljából” volt kénytelen elejteni.

Ugyanazon idő tájban ért az a meglepetés is, amikor egy napon -  akkori, azonos határ
széli szolgálatunk keretében -  Maderspach beállított hozzám és töltényeket kért köl
csön a 6,5 mm-es Schoenauer fegyvere számára. Semmiféle készséget nem mutattam 
a nekem is aranyat érő tölténykészletem meggyengítésére, de nem hagyott békében,

492



végül is kénytelen voltam kisegíteni, de csak 5 darab tölténnyel. Dohogott is eléggé 
a „szűkkeblűén” kimért adag miatt.63

Különös véletlen hozta aztán, hogy hetekkel később éppen a „Porta Bukuri” kapu
jánál találtam rá a kölcsönadott 5 töltényem szétszórt hüvelyeire, a hírneves kényszer
váltó körül. A Kuszturák láncolatának e pompás kapujánál mi sem volt könnyebb 
Maderspach számára, mint kényelmesen és könnyűszerrel gurítson le 5 golyóval akár 
5 zergét a meredek kőmezőn abból a 72 zergével ismert falkából, amely a féltve őrzött 
rezervátumunk hajlatában állandóan tartózkodott. Az öthüvelyes leletre való rátalálás 
alkalmával nem láttam egyetlen zergét sem a „Porta Bukuri” kapunyílásának szakadé- 
kos oldalain, sem a tengerszemek „paradicsomi” gazdagságú térségén.

Maderspach „kivételes szerencséjéhez” a részére kedvező adottságokon felül még 
két körülmény járult hozzá, s mind a kettő a mi részünkről volt negatívum; hiányosság 
a terepjáró síelésben és fogyatékosság a felügyeletet végző vadőri személyzetben. A ha
tárhavasok láncolata mindvégig annyira őrizetlen volt, hogy -  kivéve a Malomvízről ki
induló, egyetlen vonalat -  a terület kétharmadára az orwadászok minden irányból, 
nyitott kapukon szivároghattak be. A hegységben lakott őrtelep nem volt, az pedig csak 
terv maradt, hogy a hegytömbnek jól megválasztott, a Zsil völgyére hajló pontján té- 
len-nyáron állandó személyzet lakjék. Onnan feltűnés nélkül a „gárda” sem űzhette 
volna tetszés szerinti kirándulásait.

S itt még hadd jegyezzek meg valamit! A megyebeli birtokosság jellemzője volt, 
hogy a hegyvidéki birtoka határait sem ismerte. Találomra folyt ott a legeltetés, a ka
szálás, sok esetben a favágás, és ez a rendszer állt fenn a vadászat terén is. Hajtóvadá- 
szatkor gyakori esetnek mondták, hogy a hajtok tetszésük szerint álltak el valahol, egy 
kényelmesebb vonalon, és elindították a hajtást -  a szomszéd területéről. Más alkalom
mal a szomszéd tartotta meg a nagyvadászatát, s ilyenkor az ő hajtói adták vissza a köl
csönt, és még nagyobb területet kanyarítottak be az idegenből.

Az ilyen esetekből nem is keletkezett nagyobb baj, ott ősi szokásjog volt az afféle 
„közösségen” lefolytatott mulatság. Egyre ment, hogy az esedékes róka, vagy az a bi
zonyos egy-egy nyúl honnan került a puskások elé. Nem volt kizárva a kívánatos cse
mege, a farkas sem. Más, nemesebb vad pedig úgysem akadt. A határon élő vad külön
ben ide is jár, oda is jár, tehát hol ezé, hol azé a tulajdonosé! Az a fontos: ha már valaki 
vadászik, vadhoz is jusson! Azt nem nevelte, nem gondozta senki, leltározva sem volt, 
majd csak lesz helyette másik!

Ne felejtsük el: a kárpáti térségek végtelenül nagyok. A gyephavasok típusa pedig 
nagyjában egyforma, nem szabatosak a dűlőnevek sem. Hogy a Smida „maré” és „mic” 
elválasztó vonala pontosan hol van, vajon ki tudja. Miért is volna ez fontos? Az ilyen 
kérdés nem izgatja a pásztort sem, akár legeltet, akár tüzet rak, vagy karámot és káli- 
bát épít. Azé minden, aki előbb érkezik, vagy aki élelmesebb és erősebb a másiknál. 
A vadász pedig legkevésbé boldogul szűk területen! Minél ritkább előfordulású a vad, 
annál tágasabb az élettere is. A vadásznak tehát a nagyvad után el kell messzire men
nie. Az tetszése szerint, összevissza kóborol a nagy térségekben. Ha a medve, akár a vad
disznó a harmadik határba, vagy a szomszédos országba távozik, addig kell utána men
ni, amíg azt a vadász el fogja érni. Ugyanígy van a hallal is. Csak ott lehet türelemmel, 
kivárható időn belül pisztrángra horgászni, ahol az állandóan tartózkodik. Ezért alkal
masak horgászatra a „nagytavak”, azok az orvhalászt a vakmerőségéért gazdagon kár
pótolják. Korlátolt, kis területen legfeljebb nyaralni és ábrándozni lehet, de nem vadász
ni! Különösképpen olyan igényes vadásznak, amilyen Maderspach volt...
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Mesterséges határjelek nincsenek, vagy egykettőre elkallódnak, teljesen el is tűnnek, 
de ha vannak is, fel sem találhatók. Ott nem úgy volt, mint teszem fel, a kultúrterületeken 
van szokásban, hogy barázda- és centiméter-pontosságig megy a dolog!

A Retyezát 18 km-es uradalmi határán maga az országhatár is sokáig bizonytalan 
volt. A szolgálatomat megelőző határrendezéskor felvett, hivatalos jegyzőkönyvek hív
ták fel erre a figyelmemet. Adatok igazolták azt, hogy 20, 50, sőt 200 k. holdas nagy
ságú területek ismételten is vitára adtak alkalmat. Az ilyen havasrészek -  az államközi 
bizottságok megegyezése szerint -  hol Magyarország, hol Románia javára nyertek (10 
évi időtartamra) megállapítást. Munkásoktól hallottam, akik jelen voltak a század ele
jén lefolytatott határbejárásnál64, hogy a két ország mérnökei bizonyos kétes helynél 
vizet hozattak fel, és azt öntötték ki, hogy a víz csurgásáról állapítsák meg: vajon hol 
van a „Kárpátok fennsíkszerű gerincének” legmagasabb pontja? Ott helyezték azután 
el a betonba öntött vasjeleket, amelyek viszont több km távolságra épültek egymástól. 
Ködös időben nem is voltak láthatók. Ilyen körülmények között senki sem tudhatta 
akár térkép birtokában sem, hogy az éles gerincet nem mutató legelő és kőmező fenn
síkján hol vonul az országhatár pontos vonala. Velem is többször fordult elő, hogy va
lamely rétegvonalon óhajtottam haladni -  elkerülendő a feleslegesen fárasztó mászáso
kat -, az „úgynevezett gerincek” hullámos vonalán, térképpel a zsebemben sem 
tudhattam, hogy hol vagyok biztosan magyar és mikor román területen. Békés viszo
nyok között egyébként amolyan „közösség”, a legelő és hajtócsapások közös használa
ta alakult ki, és -  mondjuk: talán 100 méteres -  semleges sáv szolgált arra, hogy a kény
szerű tévedésekből keletkező határsértéseket közömbösíthesse.

A vad viszont a magaslatokon útlevél nélkül közlekedett, a vadász pedig egyfolytá
ban követte őt. Eszébe sem juthatott, hogy melyik lépésnél követ el határsértést, és ke
veredik bele a kihágások hosszú -  egészségügyi, állatvédelmi, pénzügyi, vadászati és 
etikai -  sorozatába.

Ebben a Hunyad megyei légkörben nevelkedett Maderspachnak szerencséje volt 
a kedvező adottságokat ki is használni. Különben is azok közé a rendkívüli emberek 
közé tartozott, akiket cselekedeteiben hajt és éltet „a férfias erőt és akaratot próbára te
vő akadályok vonzóereje, az ismeretlen világ csábító varázsa, a különleges eseménye
ket hajhászó sportszenvedély, kalandéhség, egyéni becsvágy.” Ilyennek született, ilyen
né edzették őt az erdélyi, kemény hegyek. Kevesen követhették fárasztó, kalandos 
útjain, és még kevesebben kelhettek volna vele versenyre.

Sajnálom, hogy Erdélyen kívül már nem találkozhattunk, holott közös sorsunk, kira- 
boltatásunk után hosszasan volt ő is a Dunántúl lakója. Egy időben levelet váltottunk. 
Meghívtam vendégül Nagykanizsára. Jövetelét be is ígérte, de a közbejött akadályok 
miatt útja, sajnálatomra, elmaradt. Elmaradt akkor, később is, elmaradt örökre. Elvit
te magával mindazt a számtalan titkot, amikről nekem, a régi ellenfélnek, adatszerűleg 
is beszámolhatott volna.65

Ha Trianon nem következik be, magam is szívesen kémlelném magán a helyszínen
-  vele egyidejűleg, bár tőle külön -, változatlan lelkesedéssel, a szirti sas magasságából 
a nagy havasok felhőmosta ormait, a csonka sudarú, megtépett cirbolyafenyőket, a hal
ványpiros, kövirózsás görgetegeit, az alpesi tavak zöldeskék szemeit, az erdőket mo
gorva medvéivel, szobormerevségű, nyalka zergéivel és százányi titokzatos lényével 
együtt. A nagy hegyek és nagy erdők az elemek őserejével folytatott örökös küzdelem
ben Maderspach-fajtájúra edzik meg az embert, ha őt egészében nem is éri fel. Szük
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ség is lehet ott a rendkívüli emberekre, nehogy könnyű és kényelmes legyen az élet, 
amely talpig hivatásos férfiakat kíván meg -  erdészből, vadászból, pásztorból, katoná
ból és munkásból egyaránt.

KEZDŐ VADÁSSZAL (BREUER GYÖRGY)

Komikus lefolyású epizód lett abból, amibe egy vaddisznó állított be engem -  együtte
sen egy kezdő vadásszal.

Előzetes bejelentés nélkül, újév napjára vendégem érkezett Malomvízre. Gyalogo
san rótta le a legközelebbi vasútállomástól kiinduló 18 km-es utat, hátán egy megtö
mött turistazsákkal, viharedzetten felruházkodva, a fáradtság jelei nélkül állított be. 
Az ifjúról kiderült, hogy a feleséges sógorság atyafiságához tartozik, és Brehm könyve
it betűről betűre ismeri. Szemüvege mindjárt elárulta, hogy a könyveket bújó fiatalok
hoz tartozik. Roppant érdekelték az állatok, főképpen a madarak, pillanatnyilag pedig 
legjobban izgatja a borz.

Pont a borz? Ez valamennyire meglepett. Igen, a borz, a rejtelmes életmódú borz kel
tette fel az érdeklődését, rajta fog majd „kutatnivalót” keresni. A borzról felvett képekre 
figyelhetett fel: alkonyi homály az erdő vízmosott árkában, sötét, kerek lyuk a völgy olda
lában, és az üregből kikandikáló hegyes, stráfos borzfej, a vaskos testet sejtető vonalakkal.

A fiú arra kért: hozzam össze egy borzzal! A kérdés fogas volt! Nem voltunk rá fel
készülve: hamarjában kettőnél több borzkotorékról nem is volt tudomásom. Nagy eset 
volt az is, amikor a tavaszi szalonkahúzás idején lövésre kaptam egy borzot. Arra való 
kutyáink sem voltak, a borz pedig újévkor téli álmát aludta.

A fiút egy napra kiküldtem két emberrel, ásókat is vittek, ott kint valahogy elbab
ráltak, aztán estére dolgavégezetlen tértek haza. A fiú boldog volt, hogy betekinthetett 
az előtte ismeretlen, nagy hegység életébe, megfigyelt madarakat is: vízirigót, szajkót, 
harkályféléket. Első dolga volt azoknak a könyvekben is utánanézni.

Gyurit másnap kivittem a hegyekbe. Felszereltem vendégnek való, golyós fegyverrel 
is. Fellovagoltunk a Capu Dealului fennsíkjára, ahonnan szép kilátás nyílt a Retyezát 
északra néző panorámájára. Kíséretünkhöz egy lógondozó tartozott.

A fennsík peremén szalag alakban fenyőerdő húzódott, alatta a hegyhátakon régi 
vágások nyugodt képe terült el. A fenyvesnél még fagyos hótakaróra találtunk, azon pe
dig egy magányos vaddisznó erős nyomaira. A disznó nyomvonala, a fenyőgalériát 
érintve, a vágásokba vezetett. Visszatérő nyomaira nem találtunk. Cserkészetre gon
doltam, a ropogós hó azonban a cserkészettől visszatartott.

Időnkből bőven futotta, megpróbálkoztunk tehát a disznótereléssel. Az idegenből jött 
disznóról feltehettük, hogy az a fekhelyéről kinyomható lesz. Kísérőnknek elmagyaráz
tam a teendőit, őt elküldtem a fenyőerdő végéhez, hogy onnan elindulva kopogtassa vé
gig felénk a pagonyt. Hasonló műveletben más alkalommal is többször vett részt.

Mi ketten a bevezető nyomvonalat közrefogtuk és felállottunk. Gyurit valamivel 
előbbre állítottam fel, közel a nyomokhoz, én pedig oldalt olyan pontot foglaltam el, 
ahonnan Gyuri lőterének nagyobb részét is szemmel tarthattam. Ha ő elhibázná a disz
nót, a lövéssel én következhetnék. Gyuri előtt a fegyver kezelése nem volt új; katonai 
önkéntesi évét már leszolgálta.

Maga a terelés közel egy órát vett igénybe. A vége felé váratlanul Gyuri lövése 
hangzott fel. Öt magát nem láttam, éppúgy a disznót sem. Nem gondolhattam másra, 
mint hogy a disznót leterítette.
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A kutyafáját! -  gondoltam magamban -, ez aztán valóban disznó egy szerencse! 
M ég annál is több! Egy újonc első ízben jön ki ide, aki lőtt már ugyan -  előzetesen be
számolt róla -  nyulat, mókust, szajkót, de vaddisznót még életében nem is látott, ha
csak képekről nem. És jöjjön rá már az első alkalommal vaddisznó, méghozzá talán kan 
is, terítse is le egy kezébe adott, idegen fegyverrel! Mindez több a „disznó” szerencsé
nél is!

Végül is a történtekbe belenyugodtam. Amikor már hallottam a hajtó közeledését-  
és vad érkezésére már nem számíthattunk, odakiáltottam a fiúhoz:

-  Meglőtted?
-  M-e-e-e-g -  szólt vissza reszketősen a fiú.
Elképzeltem az ő állapotát: az izgalmaktól félájultan hogyan bámul maga elé, bam

bán pislogva a havon elterült vaddisznóra, életének már előlegezett, legnagyobb va
dászzsákmányára.

Újabb kérdés:
-  Messzire fekszik tőled?
-  N-e-e-m! K-ö-z-e-e-1 fekszik!
-  Nézd meg, kan-e!
A meghatottságtól lihegve felelte vissza:
-  N-e-e-m tudom, mindjárt m-e-g-n-é-z-e-e-m.
Egy darabig vártam a válaszra, de a fiú maga szótlan maradt. No még csak az kel

lene! Más sem hiányzik, hogy a disznó nem is koca, hanem agyaras disznó legyen! 
Majd újból feltettem a kérdést (Magam nem kívántam a tett színhelyére menni, mert 
ki tudja: a disznó fel is kelhet sebágyából, be fogom várni magát a hajtót is):

-  Megnézted már?
-  M-e-e-e-g!
-  Kan-e?
-  K-a-a-a-n!
-  Nagy-e? (Most már egyre ment, benne voltam a perlekedésben.) Jött is az áhíta- 

tos szólam:
-  I-g-e-e-e-n!
-  A kutyafáját! (Erre már felemeltem négyzetre, köbre, még azon felül is kitörő sza

vaimat. Hallatlan „disznó” szerencse! A véleményem más egyéb nem lehetett.)
A hajtó beérkeztével odamentem a fiúhoz. Ragyogó arccal állt pontosan a helyén, 

előtte a havon kiterítve egy vörös frakkos rókával -  kan rókával! A gyanútlanul, lassan 
beérkező rókát golyóval, egészen közelből lőtte le.

Gratuláltam a fiúnak, meg is csaptam. A siker feletti örömünk közös volt. A fiú 
úszott, ahogy mondani szokás, a boldogságában, és a kinyúlt rókát diadallal cipelte ma
gával. Én viszont megnyugodtam azzal a hittel: válhat még a fiúból derék vadász, mert 
nem vaddisznón kezdi, csak rókával -  magasabb igényei majd később fognak ébredni. 
Nem is fog úgy járni, mint a korán elkényeztetett, legtöbb vadász, akinek a vaddisznó 
sem elég, mert utána már elefántot kívánna elejteni.

A vadászat után leadta Gyuri azt is, hogy az eset miként történt. Betartotta a vele 
közölt szabályokat, és a rókára csak akkor lőtt rá, amikor az állásáról vége-hosszat bete
kinthető térségről vaddisznót már nem várhattunk. A hajtás egyébként üres volt, em
berünk sem észlelt vadat.

Másnap sörétes fegyverrel tettünk körsétát a falu körül. A fiúnak akkor is szerencsé
je volt. A magasból leemelt egy, a vidéken ritkán átkóborló öreg, hím kékes rétihéját.
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Öröme nagyobb volt az első ragadozó madárban, mint a golyóval elejtett kan rókájában. 
Ornitológus szenvedélye már akkor jóval nagyobb volt vadászszenvedélyénél. Ezt éle
te folyamán be is igazolta. Gyűrűvel ezernyi hazai fióka madarat jelölt meg, fényképe
zett -  és madárvédő volt a legjavából.

Valahányszor szóba kerültek közöttünk a malomvízi vendégeskedés emlékei, meg 
nem állhatta odanyilatkozni, hogy engem tekint mesterének. Abból indult ki, hogy a lelőtt 
kékes rétihéja meghatározásakor kellő magyarázatot adtam neki a rétihéja genus sok
féle speciesének vonásairól.

A túl szerénységéről ismert Gyuri sógor csak legutóbb hunyt el, egészen váratlanul; 
legutóbb lakosa Nagykanizsának, szülővárosomnak, itt találva rá örök nyugvóhelyére -  
sírkövén rangosságával, „ornithológus” jelzéssel. Valamivel korábban még együtt ke
restük fel Kanizsa szőlőhegyein az elsőnek talált füleskuvik fészkelőhelyét, és készül
tünk a Kis-Balaton nádasaiba is. Bizony kár érte, mert -  most visszaadom neki a hízel
gő bókot -  tudósa volt az ornitológiának. Élete végén a madarak élősdi atkáinak 
(Acaria) tanulmányozásával is foglalkozott, azzal a kivételes szorgalommal, ami őt az apró
lékosságig menő kutatásban mindig is jellemezte.

Vaddisznót -  tudtommal -  nem lőtt életében sem, s ha nem tévedek, borzot sem.

AZ UTOLSÓ „BÁRÓ HÁTSZEGI” (NOPCSA FERENC)

„Az emberi élet nem akkor ér véget, amikor 
fizikailag bevégződik, hanem akkor; amikor 
megszűnik az élmény. ”

(Nopcsa Ferenc)

Az 1910. év táján történt. Miközben egy alkalommal a boldogfalvi kastélyban a birto
kossal hivatalos ügyeinket tárgyaltuk, a szobába egy nyúlánk termetű, 35 év körüli úri
ember nyitott be. Városi szabású, szürke színű öltözetet viselt, kalap nem volt vele. 
Ideges embernek látszott, aki nagyon siet, és csak úgy, futtában tért be az útbaeső kas
télyba. A birtokos, mint az uradalom új főerdészét, bemutatott neki, amit a vendég is 
megérthetett, de -  ő apró szemeivel félig felém pislantva -  rólam tudomást sem vett. 
Rövid párbeszéd után, miközben mind a hárman állva maradtunk, az illető úgy, ahogy 
jött, ideges gyorsasággal elhagyta a szobát. Mi aztán tovább folytattuk a megbeszélést. 
Hogy személyileg ki volt az expressz gyorsaságú látogató, ez nem került közöttünk 
szóba. Lehetett vidékbeli is, én korábban sohasem láttam.

Nem sokkal később ugyanez az eset, hasonló lefolyással, megismétlődött. A birto
kos újból szükségét látta, hogy neki bemutasson, de ezúttal is csak azzal az ered
ménnyel: az illető engem megint csak figyelmén kívül hagyott, felém sem tekintett. Pár 
perc múlva magunkra is hagyott. A birtokos a vele tegeződő vendégét -  szokása elle
nére -  még a szoba ajtajáig sem kísérte ki, majd annak távozása után hozzám fordult:

-  Nem ismeri? Nopcsa Feri! Mindig fut és rohan. Most is Angliából jött haza, és 
máris készül le valahová a Balkánra, Albániába, a vademberei közé!

Nekem ugyan fogalmam sem volt arról, ki is az a Nopcsa Ferenc. Olvasott ember
nek tartottam magam, de az ő nevéről nem volt értesülésem. Nyilván az öreg Nopcsa 
Elek fia a szomszédos Szacsalról, ott van a kastélyuk. Az öreg bárót, a monoklisan lo
vagló, kis termetű, élénk főurat nem csupán látásból ismertem, hanem valahol Hátsze
gen egy alkalommal be is mutattak neki.66 Azóta, ha a Malomvíz és Szacsal közé eső út
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vonalon hébe-hóba találkozunk, szinte kivihetetlen őt a köszönésben megelőznöm. 
A nyeregből már messziről integet, és köszöntésemet nyájas mosolygással fogadja. 
A fővárosi állami színházak intendánsa volt, gentleman tetőtől talpig, és a művészetek, 
valamint a kezdő művésznők lelkes pártfogója. Most már ritkán tartózkodik falusi ott
honában, (feleségétől, Zselénszky grófnőtől elváltán élt), de ifjú korában sokat vadá
szott medvére, zergére. (A Hunyadiakkal rokon alsószilvási Nopcsa család kegyura volt 
a hátszegi r. k. templomnak, ahol az oltár alatt ma már az öreg Nopcsa is nyugszik.)

Ezek után könnyű volt megállapítanom azt az éles ellentétet, ami -  a modor tekin
tetében -  az apa és a fia között fennállott.

Hónapokkal később történt. Malomvízen Nopcsa Ferenc gyalogosan loholt be az 
udvaromba. Véletlenül otthon tartózkodtam. A báró felhevültnek látszott. Egyenesen 
az istállónak tartott, oda be is tért, majd ott, senkit sem találva, kirohant vissza az ud
varra és a kocsist kereste, aki azonban sehol nem volt látható. Szobámból mindezt lát
va, a fiatal báróra ráismertem, mintha rövidlátó lenne, miért is szükségesnek láttam, 
hogy kimenjek hozzá. Ki is mentem, és bár feleslegesnek véltem, bemutatkoztam. Im
már harmadszor és személyesen.

Rólam azonban ezúttal sem vett tudomást. Pattogó parancsolással -  amúgy messzi
ről -  szólt felém: -  Kérem, azonnal nyergeltessen fel számomra egy lovat!

Ahogyan ezt mondta, kérését, illetve parancsát teljesíthetőnek sehogy sem találtam, 
ezért mindjárt meg is adtam rá a választ:

-  Sajnálom, de lóval nem szolgálhatok!
A báró meglepődött, ezt aligha várta. Idegesen hadarni kezdett: -  De kérem, kérem, 

a lóra szükségem van! Szükségem van azonnal, mert felmegyek a hegyekbe!
-  Sajnálom, de a lovak szolgálati lovak, és azokra nekünk is szükségünk van. Nem 

nélkülözhetünk egyet sem. (6-7 ló állt akkor az istállóban, kettő futó, a többi apró, mo- 
kány hegyiló, nyergelés és bagázs alá.)

-  De hol szerezzek én lovat? Hol? Hol?
Nem mondom, hogy a baján nem segíthettem volna, de a felléptére elfogott a ke- 

ményfejűség, végtére is ezúttal a szolgálati, saját portámon álltam! A hetyke bárónak 
nem adtam lovat, helyette azt ajánlottam: -  Próbálja meg a zsidónál, vagy a faluban, 
csak lesz a maga számára is egy ló!

Erre a báró fogta magát, és amilyen gyorsan jött, dacos fölényességgel odadobott 
egy elköszönésnek alig beillő köszöntést, aztán kirohant az udvarból és el is tűnt a fa
lu irányában.

Az egész dolgot reá hagytam, miattam felmehetett akár a hegyek tetejére is. Fegy
ver nem volt nála, annyit meg már tudtam felőle, hogy geológus kutató, a birtokosnak 
barátja, és ő maga is szomszédos földesúr. Legfeljebb arra gondolhattam, hogy a hideg 
fogadtatást bizonyára szóvá fogja tenni és be fog panaszolni a birtokosnál. Egyébként 
különösebb baj ebből sem származna, legalább tisztázódni fog közöttünk az eddigi, 
fonák helyzet.

Érdekes volt, de a birtokos a báróról később egy szóval sem tett említést. A báró az 
esetről nyilván nem szólt, viszont maga a birtokos sem kérdezett tőlem Nopcsáról 
semmit sem. A kellemetlen ügy tehát elintézést nyert.

Olyan magatartással, aminőt velem szemben tanúsított, igazán nem tudom, hogy 
a különc viselkedésű úriember kiben is kelthetett volna rokonszenvet.

Pedig nem úgy volt!
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Nem csupán rokonszenvet tudott ő kelteni, hanem kivételes tiszteletet is kivívott 
magának. Ehhez azonban az volt szükséges, hogy ismerkedjünk meg közelebbről 
Nopcsa Ferenc báróval, az őslénytani tudományok doktorával, a világhírnevet szerzett 
tudóssal. Mi, akik Hunyad megyében vele érintkeztünk, jóval kevesebbet tudtunk ró
la, mint amennyi sokat a külföldiek, az egész Eurázsiára kiterjedő tudományos körök 
Nopcsáról már régebbről is tudtak. Életrajzíróinak könyveit kell átlapoznunk, hogy 
megtudjuk: ki is volt ő? „Lángesze a tudományban új utakat nyitott és érvényesülni fog 
mindenütt, ahol modern szellemben művelik az ősélettudományt” (Gál István-Tasnádi- 
Kubacska).

Hogy még a közvetlen barátai is mennyire félreismerték, arra jellemző volt a követ
kező eset. Nopcsa hegyeinket rendszeresen járta, és ott hónapok hosszára is eltűnt. Román 
pásztornak (csobánnak) öltözve bevette magát a retyezáti határhavasok vadonjába. Ott 
magánosan, látszólag fegyvertelenül, kényelmi és kulturális felszerelések nélkül élt, 
senki emberfia nem tudhatta: merre tartózkodik? Hogy a geológiai kutatások mellett 
hírszerzésre is rászánta magát, ezt mi, erdészek sem tudtuk róla. Egy alkalommal szó
ba került, hogy a kaszálókat túrásaikkal károsító vaddisznókra fog vadászni, e célból 
fegyvert is vihetett magával.

Magának a birtokosnak a fivére egy alkalommal nekem tette fel a kérdést: -  Mit 
gondol, normális ember ez a Nopcsa? Én bolondnak nézem! A feltett kérdés és a ré
szemről adott „nem tudhatom” válasz kétségtelenül jellemző volt Nopcsa titokzatos 
életére.

Mondták, hogy Jókai regényhőse, a Fatia Negra, Nopcsa egyik őse lett volna. Tőle 
örökölte a nagyvonalúságot, a féktelen hajlamú kalandvágyat.

„Nagyvonalú volt a szó igazi értelmében; nem bíbelődött porszemekkel, hanem 
boltozatot alkotott.” Vajon a malomvízi istállóban méltatlankodó személy mi révén ju
tott el a világhírnévhez? O, akit annakidején még egy nyergeslóhoz sem segítettem 
hozzá? Volt ez is annyira érdekes epizód, hogy ma már élménynek tekinthettem.

„Az egyetemet végzett fiatal Nopcsa szülőföldjén, a Hátszegi-medence vízmosott 
árkait kutatva rátalál az első magyarföldi sárkánycsontokra, és a mi Dumbrava erdőnk 
alatti vízmosásban a kőzetpadok közé települt vörös és szürke agyagból kivési a millió 
éves, csodálatos leleteket. Belemerül az ősgyík-csonttöredékek tanulmányozásába, beutaz
za Európa összes múzeumait és több nyelven közreadja tanulmányait. Egy kárókatonára 
emlékeztető fogascsőrű ősmadáron -  elnevezte nevéről: Elephery Nopcsai -  kívül meg
ismerteti a tudományos világgal az ősteknőst (Kalokibotium Bajazidi), a Pterosau- 
rus-féle repülő sárkányt, továbbá a növényevő madárlábú ősgyíkok több faját 
(Dinosaurus, Iguanodon, Diplodocus stb.), valamint néhány krokodilus fajt.”

Ahhoz, hogy Nopcsáról a véleményem alaposan megváltozzék, újabb találkozóra 
volt szükség. Az számomra valóban élmény volt.

A hegység közepén fekvő Guraapi tanyán tartózkodtam, a vágásterületek közelé
ben, ott folytak a nyári fadöntések, a közelítés, a faúsztatás előkészítése és egyéb mun
kálatok. A hosszú nyári nap alkonyati órájában egy magányos, gyalogos csobán köze
ledett a barakk felé. Úgy nézett ki, mint a többi havasi csobán; hosszú, zsíros hajzat, 
bőrmellény a széles, rézgombos övvel, bocskor, kezében hosszú bottal. Arca hosszúkás 
és mosdatlannak látszó, napsütéstől, viharoktól cserzett, apró, valamennyire sunyi sze
mek, az egész sovány alak román típusú. Szótlan és bizalmatlan, mozdulatai ténfergők, 
s valamennyire bámészkodón lépked fel a hosszú verandai eresz alá. Tökéletesen mí
meli a bizalmatlan magatartású havasi pásztort.
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Amint észreveszem, fogom magam és kilépek a szobából, hogy leigazoljam a csa
vargó csobánt, aki a kantinhoz a havasi legelők valamelyikéről ereszkedett le. Nálunk 
azonban egy csobánnak keresnivalója nem volt, dohánnyal a gazda látta el, a juhait sem 
hagyhatta fent a legelőkön, kitéve azokat medve, farkas rablótámadásainak.

Mielőtt szólnék hozzá, ő -  kesernyéssége ellenére -  mosolygós ábrázatot vesz fel, 
és magamagától magyarul szólal meg és a kezét nyújtja.

Jól meg kellett néznem az ismeretlen személyt, hogy ráismerjek. Nopcsa volt! Elő
ször láttam őt havasi toalettjében. Bemutatkozásra már nem is került sor. Elmondha
tom, hogy fellépése több volt, mint udvarias. Egy kedves modorú és kellemes beszédű 
embert tessékeltem be a szobámba.

Találóan írja róla „A föld és az élet története” című könyv szerzője: „Csodálatos ke
veréke volt az iróniának és a bölcs megértésnek, a durva erőszaknak és a mosolygó jó
indulatnak.”

Ezúttal tényleg nekem is volt alkalmam a fentieket Nopcsa személyéről kielemez
ni. A kastélybeli találkozásoknál ironikus volt, az istállóban sértően viselkedett. Még jó, 
hogy -  megtagadva részemről a ló kiadását -  egy előrántott revolverrel nem lőtt be
lém! Szellemi magas műveltségét aztán a vele töltött órák kimerítően igazolták. Éle
temben igen kevés hasonló érdekességű emberrel volt szerencsém társalogni. Kivéte
les esemény volt a késő éjfélig eltelt idő, ami alatt fantasztikus élményeiről akkora 
bizalommal beszélt velem, hogy magam is elcsodálkoztam rajta. Hosszadalmas lenne 
kitérnem albániai terveire és ottani élményeire, azok akkoriban egytől-egyig diplomá
ciai titkok voltak. Nehéz is volt megértenem: mi vitte rá azok közvetlen közlésére? Úgy 
vélem, felismerhette bennem a fegyelmezett erdészt. Nagyvonalú és az akkori 
Osztrák-Magyar Monarchia balkáni politikájára kiterjedő elképzeléseit 25 évvel ké
sőbb életrajzírói hozták nyilvánosságra, de akkor se mindet. Nopcsa sok olyat mondott 
el -  hozzájárult talán a barátságos fogadtatás is, az övénél jobb vacsorával és kényelmes 
kerevettel -, amikről a könyvek sem számoltak be. Feleslegesnek tartom róluk szólani, 
hisz’ nemcsak időszerűtlenek, de véglegesen tárgytalanokká is váltak. Az idő -  a Mo
narchiával együtt -  elsodorta őket.

Vajon Hátszegi, a regénybeli „Feketeálarc” élt-e a valóságban, és kalandjai nem Jó
kai fantáziájának szüleményei-e, biztosan nem tudni. Amennyiben az a bizonyos Hát
szegi tényleg Nopcsa lett volna, ivadéka, dr. Nopcsa Ferenc báró személyében, vakme
rőség szempontjából, a nevezetes kalandorra rá vallott. Útját ő sem árulta el senkinek 
sem. Nem is volt kinek, élete végéig nőtlen maradt. Többet tartózkodott külföldön, 
mint szacsali üres, közel lakatlan otthonában. Miután erdélyi birtokait elvesztette, 
1925-ben -  meghívás folytán -  a Magyar Földtani Intézet igazgatója lesz, 1929-ben le
köszön és a lakását Bécsbe teszi át. Bátyja, a gazdálkodó Elek, hallomás szerint, kiván
dorolt Amerikába, és ott repülés közben érte szerencsétlenség.

Nopcsa az első világháború után erdélyi vagyonát teljes egészében elvesztette. Ót 
magát a falujabeli lakosság hajszál híján agyon nem verte. Az őshüllők krétakorbeli le
lőhelyéhez zarándokolt ki, talán búcsút venni szülőföldje erdejétől, ahol a legelső lelet
re bukkant. A megvadult emberek ott kapták el csak azért, mivel magyar volt, úr volt, 
és talán legelőbb azért is, mivel erdejét akarta megvédeni a vandál támadások elől. (Ez 
nekünk sem sikerült.) A félholt, véres embert a falujabeli pópa segítségével szállították 
be a kolozsvári klinikára. Szívós természete a durva ütlegeket ugyan kiheverte, de ettől 
kezdve görcsös idegrohamok kezdték kínozni. Idegrendszere teljesen összeroppant, 
nagyvonalú terveit a csalódások emésztő érzései is kísérték. Anyagilag annyira tönkre-
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*rent, hogy a végén már a könyveitől is kénytelen volt megválni. Utoljára Bécsben albán 
titkárával lakott. A kimerült ember aztán egy álmatlan éjszakán fegyveréhez nyúlt, 
előbb az ágyban alvó titkárt, utána saját magát lőtte agyon. így fejezte be 1933-ban, 56 
éves korában kalandokban gazdag, rendkívül változatos életét az a világhírű tudós, aki
ről a külföld jobban, mint mi magyarok, elismerte, hogy paleontológiai szakmájában 
„utolérhetetlen” volt. Elkeseredésében az utolsó kívánsága az volt, hogy hamvasszák el.

Végül vissza kell még térnem a személyes találkozásainkra.
Most, utólag jut csak eszembe, hogy az említett bizalmas beszélgetéskor miről is fe

ledkeztem meg. Jól ismerhette a kiskorú Kendeffyek egykori gyámját, Inkey Bélát, a ne
ves geológust. O 15 éven át vette vizsgálat alá a gondjaira bízott Retyezát-hegységének 
gránit-, syenit-, phyllit-, csillámpala kőzeteit, s talán hatással lehetett a szomszédságban 
lakó fiatal báróra, aki az egyetemre készült. Hát ezt jó lett volna megkérdezni.

Voltam Nopcsával együtt vadászaton is. A balanói hajtóvadászatra -  Degenfeld Pál 
gróf rendezte -  hivatalos volt Nopcsa is, én pedig tisztségemnél fogva vettem azon 
részt. Nopcsától származtak azok a hazárd lövések, amelyek a magas sziklákon megri
asztott zergét odakényszerítették hozzám, mélyen le, a tölgyesek övében lévő első lő- 
álláshoz. Amit Nopcsa lövéseivel akkor művelt, az bizony hazardírozás volt; ugyanezt 
csinálta később a halálával is.

Egy alkalommal Malomvíz felett -  megsebzett nyulat követve -  belekerültem egy 
mély vízmosásba. Annak leomlott falán érdekes rajzolatra találtam: növényi lenyoma- 
tot hosszúkás levelekkel, hasonlókkal a gesztenyefa lándzsás alakú, fűrészes szélű leve
leihez. Mint az ugyancsak világhíres kőolajkutató, Böckh selmeci professzor hallgató
ja, mindig érdekeltek az erdőn található őskori leletek. Ezt a megfigyelésemet szóvá 
tettem Nopcsa előtt. O már másnap ki is jött a lelethez. Gondosan kivéste a földkoc
kát és magával vitte, meg is köszönte. Ennyivel segítettem a kutatását.

Mindezek után illenék még valami erdészies vonatkozású epizódról is megemlékez
nem. Szorosabban véve ilyen epizód csak egy volt, befejezésül azt még el kell monda
nom, mert beletartozik a Fatia Negra-féle élményekbe.

Egy alkalommal -  éppen otthon tartózkodtam -  báró Nopcsa kopogtatott be hoz
zám. A havasokról gyalogosan jött le, a megszokott csobánöltözetben. Arca borotvált
nak látszott, mint máskor is, erre mindig sokat kellett adjon. (Egyébként a csobánokat 
is ritkán láttam lompos szőrözetű arccal. A szakállviselet -  a pópák kivételével -  a ro
mán nép körében ritka volt.) Lelógó, keskeny bajusza ott volt a helyén.

Először is mosdóvizet kért, s talán 3 nagy mosdótálnak használta el sorjában a vi
zét. Csak úgy olvadt le -  csupán arcáról és kézfejéről -  a több hónapos havasi tartóz
kodás dúsított mosdatlansága. Mosdózás közben Víg András nevű erdőőröm iránt érdek
lődött: vajon az tett-e nekem jelentést a vele történt találkozásról?

Bizony nem tett.
Erre Víg helyett maga a báró mondotta el, hogy a Branu-havas aljában, portyázása 

közben, egy kicsiny termetű, fegyveres uradalmi erdőőrrel botlott össze. Az illető a zsíros, 
piszkos csobántól igazolványt követelt.

Nopcsánál nem volt semmiféle írás, legalábbis nem olyan, ami az erdőőrt kielégí
tette volna. Tehát nem is adott, de még választ sem, hanem az útján hidegvérrel haladt 
tovább. Azon hiszemben volt, hogy az erdőőr, legyen bár új alkalmazott, nyilvánvaló
an sejteni fogja a személy kilétét.

Víg András azonban -  a tényleg kis termetű, szófukar, egyébként vakmerő, kemény 
emberke -  újból felszólította, de válasz nélkül maradva, a csobánnak hörcsög módjára
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nekiugrott, és nem is egy, hanem egyszerre két kézzel -  jobbról-balról egyformán -  
úgy felpofozta őt, hogy bele is szédült. Alig-alig tudta magát kiszabadítani a dühös kis 
magyar embernek bámulatos gyorsasággal járó kezei alól. Amire az erdőőr az ütlegek- 
be belefáradt, Nopcsa bárónak mind a két arca alaposan feldagadt.

Végül is jónak látta, hogy hamisítatlan magyar nyelven igazolja magát. Víg András 
morgott valamit feléje, talán csak annyit: jó napot! -  aztán ment nyugodtan tovább. 
Nopcsának az esetben az tetszett a legjobban, hogy Víg András még utólag sem tartot
ta szükségesnek tőle bocsánatot kérni. Nopcsa elismerte, hogy a hibás ő maga volt. 
Az erdőőrre sem neheztelt, sőt eljárását kifejezetten helyeselte. Hozzá volt ő szokva 
sokkal különb kalandokhoz is! Természetesen Víg Andrást én sem vontam felelősség
re, csupán egyre hívtam fel a figyelmét: a magát Petru Gorlopánnak nevező retyezáti 
csobán részére ezentúl ne járjanak ki pofonok! Jegyezze meg jól ezt az álcázott nevet!

Szegény jó Víg András! Legkevésbé volt ő víg kedélyű ember, állandó komolysága 
a nevét meghazudtolta. Evekkel ezelőtt tudtam meg róla, hogy meghalt. Derék ember 
volt, jó erdőőr. És meghalt anélkül, hogy tudta volna a felpofozott csobánról, amit ró
la például Louis Dollo írt, a brüsszeli múzeum igazgatója. Elragadtatásában a követke
ző, rajongó szavakkal búcsúzott el Nopcsáról: „Üstökös volt! Amerre átvonult, megvi
lágította az eget!”

Hasonló glorifikálást ugyancsak kevés emberről olvastunk, csak tudós írhatta a tu
dósról.67

És én ennek az üstökös fényű tudósnak nem adtam meg a kért nyergeslovat!

RUDOLF TRÓNÖRÖKÖS A RETYEZÁTON

Rudolf trónörökös emlékét idézem most magam elé. Annak a Habsburg főhercegnek 
az emlékét, aki szeretett bennünket, magyarokat, és mi is szerettük őt. Az irányában 
megnyilvánuló, valóban kollektív rokonszenven felül a személyével engem még külön 
vonzalom is összekötött. Először azért, mivel „különb” vadászként mutatkozott be 
önszabta, rövid életében, másodszor azért, mert tudományosan képzett, lelkes ornito
lógus volt, személyes barátai között Brehmmel, Homeyerrel. A „különb” jelzőt vele 
kapcsolatosan úgy értelmezem, hogy nem volt Ferenc Ferdinánd-féle sportlövész. Ru
dolf megelégedett a magyarországi Görgény és Retyezát ritka alkalommal és nehéz kö
rülmények között lövésre kerülő, egyes vadjaival is. Mi több, amikor fáradságos hegy- 
ségi kirándulásai eredménytelenek maradtak (pedig a leírások68 szerint többször azok 
maradtak), igazvadászként ez sem vette el a kedvét. Rajongója volt magának a termé
szetnek, beérve annak apró, kedves mozzanatai a megfigyeléseivel is.

Előttem ő maradt a legrokonszenvesebb Habsburg. Émlékét őrző tárggyal először 
a Retyezáton találkoztam. A Kroy-vízesésnél sziklába vésett, bronztábláról olvastam le:69

„Rudolf magyar királyi trónörökös
Újabb történelmünk büszke reménye
Dali kedves ifjú erőben vadászott itt 1882. év nyarán
Oldalán bájos hitvese, Stefánia főhercegnő
Letűnt mint üstökös, hirtelen, megrázólag 1889-ben
Fen[n]marad emléke hóhegyek szirtein is.

Emelte Hunyad vármegye a haza ezredévi ünnepsége esztendejében 
1896”
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Attól feljebb, a Gurazlati-völgy torkában embereink mutattak egy magányos, tere
bélyes, öreg gyertyánfát. Mutatóban állt ott 820 m magasan, a lucosok alján. Felmenet 
a Zenóga-tengerszemhez, a trónörökös a fa alatt lepihenve ebédelt volna meg. A fa tör
zsén jól kivehető volt egy zsebkéssel bevésett korona rajza. Cifrázatlan, egyszerű, gyor
san elkészíthető faragás, a korona felett aránytalanul nagyra szabott, kereszt alakú vé
séssel. Az elhajló kereszt az embert a Magyar Szent Koronára emlékeztette. Úgy 
mondották: azt ő maga, a „domnu Kronprincu” faragta ki, saját kezűleg. így történt-e, 
lehet kétséges, de el is hihető. Tanút erre nem találtam. Todoroni, az öreg malomvízi 
vadőr, aki Rudolf vadászatain hajtóvezető volt, az akkori pihenőnél nem volt jelen.

O egy másik emléket, az előbbieknél hitelesebbet ismert a hegységben, a trónörö
kös egyik lőállását, rajta az elhelyezett kőlappal. A „Domnu Kronprincu” a nyegrui 
hajtás alatt ezen ült.

Egy alkalommal Todoroni kíséretében felkerestem a kőlapot, mert hozzá feljutni 
nem volt éppen könnyű feladat. Nyáron ugyan könnyebben ment, mint teszem fel, ko
ra tavasszal, amikor a nyegrui siketfajdkakasok izgató dürgése vonzotta a vállalkozó va
dászt. A királyfi nem alulról hágott fel a lőállásig, hanem a 2001 m magas, Zenógai- 
tengerszemtől elindulva -  az ott mai napig fentálló, kőből épített menházban volt 
a vadásztanya -  ereszkedett le Arádesen keresztül Nyegruba. A közbeeső törpefenyő 
övezet ágas-bogas szövevényén néhány görgetegen át kellett a trónörökösnek hatolnia, 
hogy elérhesse a felső véderdő áttekinthetőbb szálasát.

Todoroni egyenesen rámenve talált rá a szürkegránit kőlapra. Az szilárdan állt a he
lyén. Víz nem mosta le, kőomladék sem mozdította el az eredeti helyéről, hó, jég, nap
fény el nem repesztette. Körülötte széldöntések, áfonyával és tömött mohával befutott 
nyílások, és kisebb, világos tisztások nyújtottak alkalmat a kilövésekre. Nem annyira 
zergére, inkább medvére lehetett ott Rudolfnak kilátása.

A kényelmes kőlapon megilletődve foglaltam helyet. A magam helyére odaképzel
tem a szerencsétlen sorsú trónörököst, amint a kőlapon rövid, zsíros bőrnadrágjában 
(szegénynek nem futotta hosszabb nadrágra -  jegyezték meg az akkori malomvíziek), 
zöldgalléros mantiljában üldögélt. Előtte egy nagy birodalom gondjaival, avagy tán el
lenkezőleg, közeli, vigasztaló terveivel szórakozva el?

Mielőtt a lőállást a csendes pihenés után elhagytam volna, önkéntelen érzéstől ve
zetve, megemeltem kalapomat a reményteljes királyjelölt tragikus emléke előtt, utána 
pedig egy letört fenyőgallyat helyeztem le a kőlapon.

És van-e mindebben valami érdekes? Ha keresünk, mind a két Rudolf-emlékben ta
lálni fogunk valamit.

Hasztalan volna azt a kérdést feszegetni: ki faraghatta a nevezetes gyertyán törzsé
be -  betűk, évszám nélkül -  a korona rajzát? Bevéshette pár vonással maga a jó kedé
lyű, fiatal trónörökös is, akár másvalaki a környezetéből -  egyidejűleg vagy utólag -, 
a nagy esemény emlékére. Bárki készítette, a vésés sértetlen jellege szólt amellett, hogy 
nem találkozott egyetlen, pedig karján mindig fejszével járó román paraszt, pásztor, fa
vágó, vadorzó, csempész, csavargó, akik bármelyike, amúgy megszokásból, odasuhin
tott volna a fa törzséről szembetűnő jelzéshez, vagy azt onnan lekaparta volna. Nem 
tették... Pedig a fa -  a közlekedésre szolgáló ösvény szélén -  ott állott egymagában, 
hívogatólag. Pihenőhely volt az. De még az sem jutott senkinek (mondjuk, nyájával 
hosszasan elheverésző pásztorsuhancnak) eszébe, hogy a korona közelébe -  jóllehet il
letlen szándék nélkül, amúgy időtöltésből -  a sima fatörzsre valami másféle jelet fara
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gott volna. Nem tették -  tiszteletből, a király fia, a vendég, a sajnálatra méltó ember 
iránt. A dologban én ezt találom érdekesnek.

Hasonló szellemről tett tanúságot az ülőhelyül szolgáló kőlap is, ezúttal Todoroni, 
az egyszerű román paraszt felé. Az ő lelkében a megtisztelés nemes érzése maradandó
vá vált. Harminc éven át őrködött a gazdátlanul maradt emléklap épsége felett. Azt sem 
tartotta illendőnek (ellentétben velem), hogy fárasztó útjai után elhelyezkedjék a feje
delmi lesőhelyen, és ott ülést foglalva pipáját kényelmesen kiszívja.

A többnapos főhercegi vadászatok eredménye mindössze egyetlen zergebak volt. 
Ezt Rudolf ejtette el. Váratlanul viharos havazás érte -  augusztus végén -  a tóparton 
tanyázó társaságot, a hegységre sűrű, mozdulatlan köd feküdt. JEz felborított minden 
tervet. Erre a trónörökös -  társaságában Tornya, Nádra stb., helybeli középbirtokos 
urakkal -  kénytelen volt levonulni a községbe, Malomvízre. Ott az emlékezetes napo
kat népmulatság fejezte be.

A havasi vadászatok tartama alatt Stefánia, az ifjú, bájos hitves az alsóbb fekvésű 
boldogfalvi kastélyban lakott. Onnan párszor kirándult Malomvízre, hogy a közeli er
dőben farkaslessel próbálkozzék. Az ő részére ezt a szórakozást fundálták ki. Az orda
soknak lóhullát tettek ki. Az időben (1884) a dupagyáli cserjésekben kölyköket nevelő 
farkas is tartózkodott. Téli éjjeleken üvöltésük a kertek aljából behangzott a faluba is. 
Érthető, hogy farkas nem jelentkezett. Helyette a lópecsenyét egy kóbor kuvaszkutya 
kereste fel. Úgy beszélték el a régi vadőrök, hogy ezt azután Stefánia lé is terítette.

EGY HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS KÖRÜL

A retyezáti uradalom, mint önálló vadászterület, kiterjedésénél fogva a birtokos és ro
konsága számára túl nagynak bizonyult. Tervszerű levadászásra túlságosan kiterjedt és 
nehéz terep volt a kényelemhez hozzászokott és más irányban is elfoglalt háziurak és 
vendégeik számára. Ez a körülmény tette azután lehetővé, hogy -  a zergeállományban 
leggazdagabb, központi fekvésű rezervátumterület fenntartása mellett -  két elkülönü
lő hegytömb vadászati jogát megfelelő (és megfelelően fizető) személyekre ruházzák 
át. Ilyenek pedig bel- és külföldről elegendő számban jelentkeztek.

Az egyik komoly érdeklődő J.[ózsef Ágost] főherceg volt. Késznek mutatkozott 
a mintegy 4000 ha terület vadászati jogát 5 év tartamára bérbe venni. A területen med
ve, zerge, őz és vaddisznó fordult elő. A bérlethez több évtized óta lakatlan kastély is 
tartozott Malomvíz községben.

A főhercegnek a Pikuj körzete jutott, s őt leginkább a medve érdekelte volna. Itt 
azonban mindjárt meg is jegyzem, hogy a sikert éppen a medve esetében lehetett a leg
kevésbé garantálni. De térjünk vissza a bérletre.

A részletek megtárgyalása után a haszonbérleti szerződés aláírására került a sor. 
Az okmány a főhercegi udvarban készült el, és onnan gondosan legépelt, két példány
ban érkezett le a birtokoshoz. Kissé meglepődtem, amikor az okmányok azzal a ren
delkezéssel kerültek át hozzám, hogy az ügyben mindvégig személyesen eljárt birtokos 
helyett én, mint az uradalom erdőtisztje, írjam azokat alá. Erre fogtam a tollat és
-  a szöveg átolvasása és egyeztetése után -  hozzákészültem az aláíráshoz. A lezárt szö
veg alatt a nevek számára fél oldalra kiterjedő üres hely kínálkozott.

Hopp! -  hirtelenében megbicsaklódtam. A magát feszélyezettnek érző ember meg
torpanó érzéséből fogott el valami. Vajon hová írjam a nevemet? Az első vagy talán
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alatta, a második helyre? (Lehetett volna vagy balról, vagy jobbról, egy vonalba írni, de 
az nem volt szokásban.) A szokásos sorrend azt kívánta, hogy az első helyen a bérbe
adónak, vagy törvényes képviselőjének a neve szerepeljen, és utána következzék a bér
be vevőé, azonban S itt volt a bökkenő.

Eszembe jutott, hogy fenségről van szó, fenséggel állok szemben. Nem áll ugyan ő 
maga előttem, hogy az intézkedését „kalaplevéve” várjam, de névváltásról van szó, s 
ennél pedig bizonyára „különleges” sorrendet lesz illendő betartani. Ahogyan azt az 
udvari szabályok megkövetelik. Tehát nem más, csak a sorrend okozta a pillanatnyi 
megbicsaklást. Ez sem tartott azonban sokáig. Az okmányokról tisztán fehérlő hely 
egyszerre rávezetett a leghelyesebb megoldásra. Fogtam tehát magam, és jól mélyen 
elkezdve lejegyeztem a nevemet és a rangomat. Ezzel a főherceg választására bíztam, s 
nevem előtt elegendő helyett hagytam arra, hogy az akármennyire hosszú névvel sze
replő főherceg azt fölé írhassa.

Amikor a szerződés egyik példánya visszaérkezett hozzám, nagyot néztem. A fenség 
saját kezűleg írt, teljes neve az én névjegyzésem alatt volt olvasható. Papíron tehát 
megelőztem a főherceget, a fenségnek elébe kerültem.

Az eljárás szigorúan szabályszerű volt. Egyúttal jellemző is. Jellemző, mert kidom
borította, hogy nagyobb horderejű és kényes tárgyú okmányon is a képviseletet gya
korló erdőtiszt aláírásának súlya van -  akár egy fenség előtt is.

HAJTÓVADÁSZAT A RETYEZÁTON

A fent ismertetett kapcsolatból kifolyólag hamarosan előkészületek váltak szükségessé 
őfensége és vendégei fogadására.

Első megbízatásom volt felvételeket küldeni a vadászterület egyes részleteiről. Er
re előkerítettem egy, akkoriban ritkaságszámba menő, iparos fényképészt, aki azután 
elkészített néhány gyengén sikerült felvételt. Utána az előzetes megbeszélésre lejött 
egy főhercegi erdőtiszt kolléga. A magashegység viszonyai felől nem volt eléggé tájé
kozott, ezért a lőállások beosztását -  ugyanis családias, társas hajtások voltak tervezve
-  reám bízta. Őt elsősorban az utak és az elszállásolás érdekelte. Azzal a kanyargós, 
szűk törvényhatósági úttal, közelebbről annak egyik szakaszával, amely Malomvíz köz
ségbe vezetett be, sehogy sem volt megelégedve. Főképpen a község alatti kapaszkodó 
meredekségét kifogásolta: azt le kell faragtatni! Egyik napon beutazott a főispánhoz. 
A megye aztán a kifogásolt emelkedést egykettőre lefaragtatta. Mi ugyan az úton lovas
fogattal és nem gépkocsival közlekedtünk, tehát megszoktuk a terep domborzati válto
zatosságát. Mindamellett szíves örömmel vettük, már lovaink érdekében is, az útsza
kasz sikerült kiegyenlítését. Ebből a kultúrát terjesztő munkából legalább haszna volt 
mindenkinek, az elhanyagolt népünknek is. Az sem volt megvetendő, hogy olyan előny 
származott belőle, amely a vadászatok lezajlása után is maradandó. (A gépkocsi ritka
ság volt. Egy alkalommal, amikor magam is gépkocsival érkeztem be egy román falu
ba, az emberek bámulatukban keresztet vetettek.)

Barátom a régi kastély berendezését sem találta megfelelőnek. Ezen azonban kön
nyebb volt segíteni. Levelet küldtünk Aradra egy bútorkereskedőnek, aki ezután a „fő
hercegi udvari szállító” címmel dicsekedhetett. A sok új, divatos bútort a messze fekvő 
vasúti állomásról alig győztük hosszú szekerekkel felhordani.

Következett az élelmezés fontos kérdése. Leérkezett egy udvari szakács. Megvizs
gálta a konyhát, a tűzhelyet, a vizet (életében sem látott hegyi patakvizet, amely állan
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dóan folydogált a konyhán keresztül), végül próbafőzést is csinált. Mondhatom, pom
pás volt az a rizspuding tejhabbal és meggyel, amit hevenyében elkészített.

Tej, tojás, baromfi, burgonya, zöldség biztosítva volt magában a községben. Petró
leummal, gyertyával, kősóval, lámpaüveggel, kénesgyufával, juhtúróval szolgálhatott az 
öreg Salamon (pálinkás csapszékkel kibővített) üzlete. Mészárszék, pék és fűszeres bent 
a városban, Hátszegen álltak rendelkezésre -  gépkocsival gyorsan elérhetően.

Csendőrség helyben nem állomásozott. Ez sem volt baj. A vadászatok tartamára 
a nagyszebeni parancsnokság fog megfelelő őrség kivezényléséről gondoskodni.

Hátra volt a posta kérdése. Legutóbb ugyan sikerült ideiglenesen ügynökséget szer
veznünk, arról azonban, hogy pont valaki kedvéért állandó, sőt még éjjeli szolgálatot is 
tartson, külön kellet gondoskodni.

A telefonszolgálatot a kolozsvári postaigazgatóság intézte el. A kilátásba helyezett 
vívmányok hallatára megállapíthattam annyit, hogy kivételes fény fog felderülni fa
lunkra, az Isten háta mögött, Magyarország keleti peremének utolsó kis telepén. És 
mindezt egy főhercegi vadászatnak köszönhettük!

A további beszélgetésben kitértünk a vendégszemélyekre is. Első kérdésem volt, 
hogy hány lesz a puskás. A kollégát úgy tájékoztatták, hogy a tervek szerint 5 vendég 
fog érkezni: 1. maga a királyi herceg, 2. a neje, 3. Lipót bajor kir. herceg, 4. a toszká- 
nai nagyherceg, végül 5., egyike a braganzai, pármai vagy Bourbon-hercegeknek. 
A társaságot széttagolva: 4 férfi, 1 nő.

Második kérdésem volt: az egyes személyek körülbelüli testsúlya és ezzel kapcsola
tosan lovagló-, gyalogló- és főképpen hegymászóképessége? E kategóriába tartozott 
természetesen az egyes személyek kora is (az egészségi állapot, szédülés, kitartás, fázé- 
konyság szempontjából), és nem utolsósorban a rangok sorrendje -  a lőállásokra leen
dő elhelyezések szempontjából.

Három személy esetében nem látszott nehézség, de kettőnél igen. Az egyik volt 
a hölgy testsúlya. A másik kérdésben pedig a legöregebb vendégnek, Lipót bajor her
cegnek a kora, amely akkor legkevesebb 80 év volt.

Szóba került több más kérdés is. Például a kora reggeli felkelés, a hegyjáró bakan
csok, a pokrócok, az esőköpeny, a déli élelmezés, a teherhordó szolgák stb. Csupa 
olyan probléma, amelyeket mind előre kellett tisztáznunk.

A megtárgyalt adatok ismeretében került aztán sor a tételek további „kiértékelésé
re”, amely a helyszínen végzett „próbajáratást” is magába foglalta.

A bejárást magam végeztem, mivel ezt másokra nem bízhattam. Feladatomnak a há
zigazda képviseletében, kellő gondossággal tartoztam eleget tenni. Ez abból állott, 
hogy magam mellé vettem a személyzet vadászatokra beosztandó tagjait, és lassú ko
cogással kilovagoltunk a tervezett hajtások színhelyére. Felszedelődzködés után lóról 
szállva elindultunk a Mestaken-gerinc aljából felfelé a hegyháton.

Zsebórámat kezembe vettem, s ahányan voltunk, hol középkorú, eléggé testes dá
mának, hol 80 éves öregúrnak a helyzetébe képzeltük magunkat. Előttünk állt a hegy
re felkapaszkodás nagy feladata.

Én akkor 32 éves voltam, társaim egyike velem egykorú, a másik jóval idősebb. Volt 
közöttünk cókmókkal megterhelt, korosabb román is. Ót a rárakott súly alakította át, 
hogy úgy mondjam, egyszer asszonnyá, más helyzetben pedig ingatag inú öregember
ré. Az első lőálláshoz való felérkezés volt a legnehezebb. Bele szokott telleni 45-50 
percbe, a következők rövidebb idő alatt voltak elérhetők. A múlt tapasztalatainak alap
ján szükséges volt kb. 3 órát számításba vennünk ahhoz, hogy a lővonalig felérhessünk.
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Bevezetésül haladtunk egy jó darabot, utána fújtattunk egyet, majd továbbhalad
tunk, de közben rövid pihenőket tartottunk. Egyszer-másszor leolvastam a pulzusom 
verését is, tudva azt, hogy annak 80/perc-nél többnek semmi esetre sem szabad lennie.

Eközben némi vita is támadt közöttünk. A jágerek a tempót túl lassúnak tartották, 
viszont Ion, a vadőr, nem élt megjegyzéssel. Neki elég volt a cipelnivalója. Ráadásul ő 
a vadászatokon alkalmi vezetőként az ismeretlen vendégekkel kapcsolatban éppen ele
get tapasztalt.

Ki a szívére panaszkodott, ki meg megszomjazott, és folyvást vizet keresett, az egyik 
órák hosszat elüldögélt, míg a másik kirohant volna a világból. Ion jobbnak vélte, ha 
bölcsen hallgat és a kényes kérdésbe nem szól bele. Helyeslésre találtam viszont akkor, 
amikor elvül azt állítottam fel, hogy haladjunk inkább lassan, kimérten, mert úgy a szá
mítás biztosabb lesz.

A jágerek egyike aztán még megjegyezte: nem hiányzik innen semmi más, mint egy 
lift. Olyan, amelybe legalább 5 személy kényelmesen beleülhet.

Lőállástól lőállásig feljegyeztem az adatokat. Ezek alapján volt módom az összeadá
sok és a feltételezhető coefficiensek beállításával megállapítani, hogy hány perc alatt ér
kezhet fel például egy dáma, vagy Lipót főherceg, az 1., 2., 3., 6. vagy a -  célszerű
nek vélt, üresen hagyott („vak”) állások kihagyásával a jobbnak kínálkozó -  7., 8., 9. 
számú lőállásokig. Megbeszéltük azt is, hogy mily magasságig fogja az egyik és a másik 
szusszal bírni, s így hová lesz ajánlatos felállítani. A felállításhoz a rangsorozatot szintén 
mérlegeltük, s tőlünk telhetően az egyes állások értékét valamennyire osztályoztuk is. 
Menet közben embereim félretolták az útbaeső és kibillenő köveket, nehogy azokban 
valaki megbotoljék. Elhordták az utat elzáró, széltörte faágakat, lemetszették a szembe
vágó gallyakat. Kőlapokat kerestek és helyeztek el az ülőhelyekre, a környékről letiszto
gatták a kilátást akadályozó ágakat, a lábuk alól elsöpörték a ropogó törmeléket. Fi
gyelték az uralkodó széljárást, a szemet sértő napsütés irányát, kerestük a kilövési 
vonalakat, a jártabb vadváltókat. Nem feledkeztünk meg a talált vadhullaték frissessé
gének a tanulmányozásáról sem. Summa summárum, a szemle folyamán olyan munkát vé
geztünk, aminőt a vadászat a rendezőtől a körültekintés legmagasabb iskoláját kívánja meg.

Es mindezt vajon miért? Bizony követelő szükségből. Az idő jó beosztása miatt. 
Az őszi napszak rövid, különösen rövid a magashegységben. A távolságok viszont na
gyok. Tehát minden az időbeosztáson múlik, akárcsak egy katonai nagygyakorlat eseté
ben. Tehát ennél is percnyi pontossággal kell a legkisebb részleteket is összeegyeztetni.

A megkívánt számú hajtót, legalább 60 embert, már az előző napon felirányítottuk 
volna a hegységbe, a hajtás kezdetének helyére. A hajtok kint az erdőn töltötték volna 
az éjszakát, hogy a másnapi feladatnak kipihent erővel tudjanak megfelelni. Ehhez per
sze pálinka, dohány és kiméretlen mennyiségű puliszka is megkívántatott.

A hajtókkal, valamint vezetőjükkel, csak a hajtás végén találkoztunk volna. Zseb
óránkat előzetesen egyeztetve, pontosan a kitűzött percben kellett elindulniuk a leg
alább 3 órás menetelésre. Ugyanarra az időre a vadászoknak szintén el kellett foglalni
uk az állásokat. Ebből következett, hogy alig perceknyi késedelem is hibával járt volna, 
főképpen az esetleg a hajtásban rekedt medve szempontjából. Arról pedig, hogy a va
dászat rendezője időközben változtasson az aznapi programon, a távolságok miatt szó 
sem lehetett.

Ezek megtervezése után tehát felkészülten vártuk a fenségeket. Helyettük azonban 
sürgöny érkezett: „a vadászatok közbejött akadályok miatt elmaradnak.”

El is maradtak -  végleg.
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A SZÓTLAN ANGOL (R. LODGE)

Évekkel azután, hogy én az első szirti sast elejtettem, Reginaid Lodge angol vadász
fényképész érkezett fel a Retyezátra. (Erről a látogatásról több folyóiratban beszá
molt.* Szakmájában olyan specialista, amilyen később Bengt Berg svéd kutató.70 Lodge 
egy múzeum megbízásából kizárólag a madarak fényképezésével foglalkozott.

Nála szótlanabb emberrel életemben alig találkoztam. Sátrába behúzódva egy 
hosszú délutánt töltöttünk együtt a Bukura-tengerszemnél. Igaz, hogy orkánszerű szél
vihar zúgott szinte bömbölő, vad erővel a havason, és rázta, tépte a sátort, hajszál hí
ján el nem sodorta. Velem, ki angolul nem tudok, nem volt sok társalognivalója. Ve
lünk volt azonban br. Bornemissza Gyula diplomata, élénk, beszédes, kedves úr, aki 
akár angolul, akár a világ bármelyik nyelvén hasztalan ostromolta kérdéseivel a hideg 
angolt. Csak pár makogást hallottunk a válaszaiból. A báró -  tekintettel egyúttal a szél
vihar zúgására -  nem is annyira hangosan beszélt velünk, mint inkább kiabált. Lodge-t 
ez sem hozta ki a sodrából. Néma és változatlanul fanyar maradt mindvégig, ahogyan 
azt megszokta bámulatosan hosszú, csendes lesülésein. Mint a báró említette, 
Lodgenak meg sem kottyant egy helyen akár 3 hétig mozdulatlanul ülni, várva kodak- 
ja elé a kiszemelt madár beérkezését.

Az angol fényképészt abból a célból küldték ki hegységünkbe, hogy lehetőleg sas
keselyűt fényképezzen le. A Hunyad megyei származású Bornemissza báró ajánlotta fi
gyelmébe a Retyezátot, mint a saskeselyű egyik ismert utolsó lelőhelyét. A kihelyezett 
lódög húsán a hollók és fakó keselyűk Lodge szeme láttára is nyugodtan lakmározhat- 
tak. O a lest tulajdonképpen a csontmaradványokra alapozta. A saskeselyű állítólag szí
vesebben keresi fel a csontokat, mint a húst. A kéthetes les alatt azonban, ahogyan elő
relátható volt, saskeselyű nem jelentkezett. Magam egyébként legkevésbé számítottam 
eredményre. A báró inkább bízott a sikerben. Kész volt kikoplaltatni a Retyezát utol
só saskeselyűjét.

A tizedik napon szállt le a döghöz a lefényképezett szirti sas, más képein viszont ke
délyes, mókázó fakó keselyűk láthatók.

Lodge a Retyezátról nem tért vissza Londonba, hanem Albániába készült pelikán
fényképezésre. A saskeselyűles kudarca után Ázsia magashegységeinek a felkeresését 
vette tervbe. Nem tudom, eljutott-e oda és milyen eredménnyel. Arról azonban Bengt 
Berg könyveiből tudunk, hogy a keresett saskeselyűt megtalálta és le is fényképezte 
a fészkelőhelyén -  de nem a Retyezáton, hanem 4000 méter magasságban, a Himaláján.

Himalája, a hegyek óriása!
Eljutok-e én is valaha a szédületesen nagy és magas hegytömegek felé? Ahogyan el

mentem a kedves vízimadarak után az erdők elvesző, északi határához az Északi Jeges
tengerig vízszintes vonalon, felmehetek-e egyszer -  más kedves madarak után és a fel
hők magasságában zöldellő erdők ismeretlen övébe, függőleges vonalon -  keresve 
az izgatóan újat és érdekest?

* Lásd a 84/a., a 99. és a 181. számú bibliográfiai tételeket.
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AZ ÚTI BŐRÖND TITKA

Akkoriban Európa-szerte ismert vadászíró volt a bajor Arthur Achleitner, akit főkép
pen vadászati tárgyú regényei tették híressé.71 „Vadászparadicsom” címen új könyve 
volt készülőben, amelyhez az adatokat főúri vadászterületekről szerezte be. Az új [Jó
zsef Ágost] főhercegi bérlet révén került aztán velünk is 1913-ban összeköttetésbe. 
Megbízatása volt beszámolót írni a retyezáti pagonyról -  fényképekkel kiegészítve. 
A leírásba beszőhetők jellegzetes élmények és kalandok, valamint az orvvadászat múlt
jából regényes színezetű történetek is. Hivatalos küldetéséről előzetesen jelentést kap
tunk, amelyben a rangját „excellens”-nek jelölték meg.

A kocsiról leszálló, 60 év körüli, magas termetű, szemüveges utasban kedélyes öreg
urat ismertünk meg, akit a vendégnek kijáró tisztelettel fogadtunk. Az első, ami feltűnt: 
tetőtől talpig ünnepies öltözete volt. Rajta minden kifogástalan, új -  a kalocsnitól 
a bársonygalléros fekete felöltőig, alatta a ferencjózsef divatkabáton át a kemény ko
bakkalapig. S a kezéből nem hiányzott az esőernyő sem. Nagyon néztem a vizitre ké
szült, túl elegáns öregurat, aki strapára való öltözet és felszerelés nélkül jött ki a vad 
Retyezátra, hogy azt bejárja, sőt még felvételeket is készítsen róla. Poggyásza nem állt 
másból, mint egy közepes nagyságú bőröndből, de azt sem engedte leszedni a kocsiról. 
Azt ő maga emelte le, nagy vigyázattal és nem is kevés fáradsággal. A bőrönd súlyos
nak bizonyult, mintha könyvekkel lett volna telerakva. Bevonulva a lakásba, azontúl is 
hiábavalónak bizonyult mindennemű segítkezés, a bőröndhöz nem engedett közeled
ni. Ügy tűnt, mintha a féltett táska ércpénzt vagy ékszereket rejtegetett volna. Azt az 
asztalon maga elé helyezte, majd külön székre tette és folyton szemmel tartotta. Fele
ségemmel végül is arra jutottunk, hogy a bőrönd elhelyezése kérdését legjobb lesz 
a vendégünkre hagyni.

Az excellens három napig volt nálunk. Sajnos az egész időt otthon, a szobákban töl
töttük. Semmi hajlandóságot sem mutatott arra, hogy felnézzünk akárcsak a legköze
lebbi hegyekbe. Nem is látott azokból egyebet, mint a falu feletti hegyoldalak kopott 
képét. Nem is fotografált. Ami kevés felvételt nálam talált, azt jól megnézegette és 
megjártatta a szemét a fali trófeákon is. Ami azonban őt legjobban érdekelte: én mond
jak el érdekesebb élményeket a vadászat köréből, lehetőleg minél regényesebbeket! 
Máris füzetet vett elő, készen azok feljegyzésére.

Én persze az öregúrtól mást vártam. A regényes kalandokat valahogyan nem tartot
tam illőnek a „vadászparadicsom” szövegébe. Az is távol állt tőlem, hogy a dolgainkkal 
eldicsekedjem, és a leendő vadászatokat illetően netán vérmes reményeket keltsek. Sok 
minden hiányzott abból, amit az idegen a retyezáti vadon „paradicsomkertjébe” bele
képzelhetett.

Baj volt a német nyelvvel is. Számomra ez nehezen ment, még az egyes adatok is
mertetése is. Amennyire csak tehettem, mégis segítettem a nehézkes helyzeten. Kíván
ságára helyi embertípusokat mutattam be; tekintse őket akár vadőrnek, akár orwadász- 
nak. Az egyik előállított román férfi különösen megnyerte a tetszését. O Gyura volt, 
a vadőr, aki régebben -  a mendemonda szerint -  a legvakmerőbb orwadászok közé szá
mított. S aki a birtokba vett pagonytól hasonszőrű társait is képes volt távol tartani. 
Mint nyomozó is bármilyen feladatra tettrekész, bátor ember, tényleg egyike volt 
a leghasználhatóbb, ügyes vadőröknek.

A tapasztaltak, bár csak a szobában nyerte azokat, látszólag kielégítették az excel- 
lenst. Annyira jól érezte magát, hogy az elutazását napról napra halogatta, és kedélye
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sen alkalmazkodott a családi házirendhez. Közben olvasgatott és jegyzeteket készített. 
De a bőröndjét el nem hagyta! Helyiségről helyiségre vitte magával, saját kezűleg ci
pelte át a kastélybeli szállására is, és nemegyszer tapogatta meg a zárakat, hogy azok 
rendben vannak-e. Feleségemmel nem tudtuk, hogy aggodalmas viselkedését mire vél
jük, de kíváncsiságunkat nem árultuk el.

Az utolsó vacsorakor aztán kedves jelenet következett.
Az öregúr udvariasan az iránt érdeklődött, hogy vajon a szobába bejáró cselédség 

nyugovóra tért-e már. Aztán, feleségem hozzájárulásával, lezárta a bejárati ajtót és az 
ebédlő asztaláról minden holmit leszedett.

Feleségem előtt mosolyogva meghajtotta magát -  imponált előtte, hogy nejem az 
ideig az asszonyi kíváncsiságából semmit sem árult el -, a bőröndöt pedig szertartáso
san kinyitotta.

-  Bizalmat bizalommal illik viszonozni -  mondotta -, most be fogom önök előtt 
mutatni a kincseimet.

Erre egymás után emelte ki a táskájából a színarany láncokon és színpompás szala
gokon függő, drágakövekkel kirakott, szebbnél szebb arany- és ezüstérmeket, kitünte
téseit -  nem csak Európa, de a fél világ uralkodóitól, fejedelmektől, nagyhercegektől. 
A ragyogó érmek beillettek volna akár egy múzeumi szekrénybe! Külön rámutatott 
a római pápa finom ízlésű díszérmére, azt mint a Jeruzsálemi Szent Sír lovagja kapta. 
Hát bizony a kedves excellensnek sokoldalú tevékenysége lehetett. A magas kitünteté
sek legtöbbjét irodalmi munkásságának pazar elismerésével érdemelte ki.

Elgyönyörködve a „titkos tanácsos” úr gyűjteményében, feltettük a kérdést: vajon 
miért hordja magával valamennyi kitüntetését? (Azokkal nem csak a mellét, de akár 
a hátát is egészen teledíszíthette volna.) A magyarázattal sem maradt adós. Hosszabb 
körutazásra indult el hazulról, és egyik-másik „udvarnál” kihallgatásra készül jelent
kezni, esetleg bankettekre, fogadásokra is kaphat meghívást. Ezért célszerűnek tartot
ta, hogy az alkalomra megfelelő kitüntetés mindjárt kéznél is legyen. Díszkötésű köny
vei, valószínűleg a tiszteletpéldányok, ugyancsak megnövelték a bőrönd súlyát. A retyezáti 
kitérő számára váratlanul jött, amire előre nem számított. így kísérte el a bőrönd hoz
zánk is.

Elutazása előtt arra kért, hogy a vadászterületről készíttessek több felvételt is. Jel
lemző volt arra az időre, hogy a vidéket járó egyetlen hivatásos fényképésszel drága 
pénzen is csak silány felvételeket sikerült készíttetni.

Ezek után nekem is volt egy kérésem az excellenshez. Arra kértem, hogy a Retyezátról 
megírandó, regényes beszámoló szövegét előzetesen legyen szíves majd megküldeni 
betekintésre és esetleges kiegészítésre. Betekintésre azért, nehogy valami olyan kiszí
nezett téma jöjjön ki belőle, amin esetleg az olvasó -  a szokásoson túl is -  el fog cso
dálkozni.

A hamarosan kitört világháború excellens vendégünkről minden nyomot elmosott. 
Regényeiről sem hallottunk, sőt elmaradtak a tervezett vadászatok is.
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FERENC FERDINÁND TRÓNÖRÖKÖS BALÁTA-ERDEI 
VADMACSKÁJA

Nőtlen főerdész koromban (1907-1910) karácsonyra haza szoktam járni anyám és szü
lőföldem meglátogatására. Ezzel együttjárt, hogy a családi látogatások alkalmával fel
kerestem a barátaimat is, alig-alig várva a nagy, sötét erdélyi hegyek után a Dunántúl 
lankáit bejárni, egyúttal felvenni a kapcsolatot a sokáig nélkülözött apróvadfajok (fo
goly, fácán, vadréce, nyúl) élénk társadalmával is. Olyankor az egyik öreg kollégám, 
a közeli hercegi uradalom vadásza, szintén meg-meghívott.

Beszélgetésünk fő tárgya természetesen mindig a vadászat volt. Az öreg kolléga el
mondta, hogy akkoriban Ferenc Ferdinánd trónörökös járt le az uradalomba nyáron 
őzbakcserkészetekre (helyesebben: kocsival gyakorolt barkácsolásra), ősszel pedig a hír
neves fácánvadászatokra. A trónörökösről ismeretes volt, hogy rekordra „utazó” tömeg
lövő, egyúttal elsőrangú golyólövő volt.

Egy alkalommal 4-5 nap alatt mintegy 50 őzbakot ejtett el, s ezután a magas ven
dég szeme elé egy vadmacska került. A macska hajnalban kint sütkérezett a Baláta-erdő 
egyik nyiladékán, majd rövidesen behúzódott a sűrűségbe. A trónörökös vadmacskát 
akkor látott életében először. Az még tehát hiányzott a pár százezres lőjegyzékéből. 
Roppant izgalomba jött, és arra kapacitálta a főerdész barátomat, hogy mielőbb hozza 
össze egy vadmacskával.

A vadmacska azonban akkorra már annyira meggyérült a neki való balátai pagonyokban 
is, hogy a háziak előtt már annak az egynek a feltűnése is meglepetést keltett. Ezek után 
nem is maradt más tennivaló, mint azzal a hajnali vadmacskával elkezdeni a kísérletezést.

El is kezdték. A főherceg lemondott a további őzbakcserkészetekről és figyelmét 
teljesen a vadmacskára irányította. Es amilyen szerencséje szokott lenni, ezúttal is az 
volt. A vadmacska a következő reggel a nyiladékon újból megjelent. Az idő 7 órához 
közeledett, a nap fényesen világította be a nyiladék zölden elhúzódó sávját. Addig
ra a harmat is felszáradt. A vadmacska, egérre lesve, keresztbe fordulva, mozdulatlanul 
lapult a földön.

A trónörökös (kérdés: nyugodtan-e?), aki golyóval egy-egy repülő vadrécét is leemelt, 
a macskára a lövést 110 lépésről adta le. De nem sikerült! A golyó a vad felett kissé ma
gasan vágott be. Utána a macska épségben elugrott. Elnyelte a közeli bozótos sűrűsége. 
Több sem kellett! Az indulatos természetű trónörökös lezárta a fegyverét, kocsijához ro
hant és -  ott hagyva csapot, papot, őzbakot, vadmacskát, főerdészt -  véglegesen elutazott 
Magyarországról. A következő évben, de később sem jött többé a balátai vadászatokra.72

Nekem viszont a következő év telén szerencsém volt a balátai tiszti vadászaton részt 
venni. Baláta, a 302 hold kiterjedésű, erdei ősmocsár teljesen befagyott volt, tehát ki
vételesen meg lehetett hajtani. Hatan voltunk puskások. Fácánt csak a széleken talál
tunk, ahogy a nagy erdőségbe beljebb kerültünk, nyulat is mind kevesebbet. Annál na
gyobb volt a remény rókához. És hátra volt a fő favorit, a még kézre nem került 
„vadmacska”

A „macskaizgalom” tartott engem is egész napon át megszállva. Egy-egy kihajtott 
ősnyúlra rá sem hederítettem. Szüntelenül a vadmacska motoszkált a fejemben.

Lassan kezdett alkonyodni. Hosszan tartó, üres, szinte unalmas hajtásokon jöttünk 
végig, egész órán keresztül lövés is alig hangzott el. A lefagyott, jégvirágos terep nem 
volt vadnak való.
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Közeledtünk a bozótos végéhez. Kijelölt útvonalam a hajtás bal szárnyán vezetett, 
ugyanazon a nyiladékon végig, amelyen Ferenc Ferdinánd a hibás lövést adta le.

Sörétes fegyveremmel lőkészen lassan haladtam, amikor a legkisebb előjelzés nél
kül, nesztelenül surrant ki előttem kb. 40 lépésnyi távolságban a szürke színezetű, a 
nyúlhoz képest rövid lábainál fogva alacsony termetű, hosszúkás lény, a vadmacska. 
Az első, amit életemben láttam. Gyors lövés, utána még gyorsabban a második, amely 
már a túloldali bozótos szálán követte a menekülő vadat. Eltaláltam. A vad vergődésé
től megrázkódtak az Epigeios-bozót kinyúló, hosszabb szálai. Odarohantam, de a macs
ka nyomtalanul behúzódott a gazosba. Rövid darabon kerestem, azután hirtelen rám 
sötétedett. Az utánkereséshez kutyára lett volna szükség. A vadászat végén nyugtalanul 
hagytam el az erdőt.

[Itt a kézirat megszakad, de a megsebzett vad megkerült, mivel az 1908. évi lője- 
gyzékben szerepel egy vadmacska.]

FENSÉGEK VADÁSZATI LŐÁLLÁSÁN

Felkeresni, majd tudatosan helyet foglalni egy olyan erdei lőálláson, amelyhez híresebb 
esemény emléke fűződik, közönséges eset szokott lenni. Jelentőssé akkor válik, amikor 
valaki saját maga azon a helyen terítékre hozott például egy kilesett rókát, vagy egyéb, 
az elejtésre kijelölt vadat. A hely azonban még emlékezetesebbé válik, ha a vadász ott 
olyan csábító vaddal került össze, amelyet egyenesen valaki más számára -  féltő gon
dossággal -  tartottak fenn.

Ha úgy vesszük, a királyfácán, a Reeves-ről elnevezett, nagy termetű, színpompás 
fácánfajta nem is számít vadnak. Nem is az, mert nálunk nem él vadon. Mesterségesen 
tenyésztett szárnyas. Bárki felnevelheti, ha kedve és pénze van hozzá, vásárolhat is be
lőle. Utána megteheti azt is, hogy területén szabadjára ereszti, azután lelőheti, vagy- 
tetszés szerint -  kiváltságos vendéggel lelövetheti. Furán hangzó dicsekvés volna tehát 
valakinek arról számolni be, hogy „vadászott” királyfácánra. Legfeljebb annyit mond
hatna el, hogy életében már „lőtt” királyfácánt. Hasonlóképpen lőhetne pávát is, vad
pulykát, gyöngytyúkot, és akár kalitkából kieresztett papagájt is.

Az én esetem valamennyire mégis más. Először más azért, mert ez vadászat kereté
ben történt, meg azért is, mivel kapcsolatban áll a fenségek mozzanataival. Ha nem így 
volna, szót sem érdemelne.

Ősszel lezajlottak a berzencei nagyszabású, főúri nagyvadászatok. Télen került sor 
a tiszti „kisvadászatokra” Ugyanazokon a területeken. Az előbbiekben fenségek is 
részt szoktak venni, az utóbbiakban jóval kisebb emberek, de mindenképpen Diana 
imádóinak sorából. A nagy- és a kisvadászat eredményei között természetesen a vad- 
terítékarány is egészen más. Mennyiségileg is, minőségileg is lényegesen eltérő. A kis
vadászat terítéke sem holmi silány vadféle, hanem „felesleg”

A megtartott nagyvadászaton 40 saját nevelésű királyfácánkakas várta a magas 
vendégeket. Hadd lepjék meg őket a hosszúfarkú fácánok, nagyobb lesz a mulatság! 
Le is lőttek 39-et -  az ezernyi közönséges fácán között. Csak egynek sikerült -  külö
nös szerencsével -  kimenekülnie a sörétlövések záporesője elől, de lehet, hogy jól 
megbújt a sűrűben és fel sem repült. Esetleg szépszerével kigyalogolt a már lehajtott 
pagonyba, és nem mentek utána. Megtörténhetett az is, hogy a sok felreptetett fácán 
között észrevétlenül, esetleg elhibázva, kisurrant a hajtok tömegéből. A szökevényt 
később sem sikerült befogni. Elrejtőzve visszamaradt a nádas, zsombékos terepen,
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talán meg is feledkezett róla. De elgyalogolhatott a Dráva irányába, hogy átlépje az 
országhatárt. Szabadon hagyni pedig azzal a veszéllyel járt, hogy színtarka tollpom- 
pájával a téli ragadozók áldozatául esik. Kimondatott tehát reá hivatalosan is a halá
los ítélet.

A vadászaton hatan-heten voltunk puskások. Lelőhette bármelyikünk a fenségek 
számára szánt királykakast. Világos: arra a napra ő lesz a favorit.

A rövidre fogott hajtásokból a királyfácán jó ideig nem került senki szeme elé. Bár 
egyikünk sem tett célzásokat a favorit irányába, bizonyos volt, hogy felrepülését mind
egyikünk izgalommal várta. Egyikünk sem lőtt még királyfácánt.

A puskások felállítása csak úgy történt, ahogyan szokásban volt. Puskásfavorit nem 
volt! Oda került mindenki, ahová a felváltási sorrend megkívánta, hol sarokra, hol kö
zépre, hol oldalra.

Eközben kerültem -  sorrend szerint -  az egyik nevezetes állásra. Volt ilyen több is, 
mindegyik a széles nyiladékok közepe táján. Az állás élűiről sövényfonással volt elke
rítve. Hasonló állapotban várt reám, mint röviddel előtte Ferenc Ferdinánd trónörö
kösre. Élőbbről a walesi herceget (a későbbi VII. Edward angol királyt), rajtuk kívül 
hol a monacoi fejedelmet, hol az uralkodói családokkal rokonságban álló angol vagy 
magyar hercegeket és más rangosabb vendégeket fogadott be.

Kétségtelen, hogy az efféle rangos lőállásnak a puskásra van némi varázsa. Elvégre 
azért jelölték ki azt a pontot oda, ahol áll, mert más alkalmakkor is jó, sőt príma állás
nak bizonyult. Közelében a fácánok előrefutását szabályozó fonások és alacsonyra nyí
rott, sűrű cserjések tömegével gyűjthették össze a puskás elé a szárnyasokat. Ezek azu
tán nem sűrű csokorban, hanem lehetőleg egyesével reppentek fel a magasba és adtak 
alkalmat a sorozatos lövésekre.

Várakozás közben az a gondolatom támadt: egy jól nevelt favorittól elvárhatom, 
hogy az újabb hajtás alkalmával nem fogja a díszes állást elkerülni. Ha már az a sorsa, 
hogy -  a parádé kedvéért -  nagyúr lője le, talán már ezért is rá fogja szánni fejét a di
cső halálra.

Ilyen reményekkel eltelten vártam a közeledő hajtást. Mintha a felreppenő fácánok 
ez alkalommal kevésbé érdekeltek volna. Puskámnak mind a két csövével lőkészen 
akartam maradni. Felkészültem kívántam fogadni a királyinak elnevezett madarat.

És valóban, szárnyra is kapott! Ezt jelezte a hajtok felfokozott, többszörös „tiró”- 
zása.

A kakas féloldalt, a hajtás közepe tájáról készült kiszállani. Közönséges tyúkok is re
pültek körülötte. Hirtelenében nem ismertem fel. Féloldalról rátekintve a farka (kor
mánytollazata) nem tűnt fel előttem annyira hosszúnak, amilyennek a sétáltató volier- 
ben a valóságban láttam. A színezete is közelebb állt a közönséges fácántyúkokéhoz, 
mint a bíborvörös kakasokéhoz. Azután olyan sebesen nyilallt előre, hogy akkora gyor
saságot nem is vártam tőle. A felvett iránytól már egy kissé el is hajlott hátra, amikor
-  szinte az utolsó pillanatban -  ráismertem.

Az első lövéssel szabályszerűen elhibáztam. A másodikkal azután a cserjék felnyúló 
ágai közül sikerült leemelnem.

-  Bravó, bravó! -  hangzott a szomszédok felől.
A hajtok rövidesen kihozták a nyiladékra a nagy termetű, fényes tollú királyfácánt. 

A nevezetes lőálláson tehát én ejthettem el a „királyi” vadat. S vajon irigylésre méltó 
volt a helyzetem? Azon a vadászaton és a mellett a teríték mellett tényleg „királynak” 
érezhettem én is magam...
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„MEDVEGYÜLEKEZŐ”

Gyülekező? Mit jelentsen ez? Minden bizonnyal valami rendkívülit. A retyezáti med
vék arról voltak ismeretesek, hogy rendszerint egyedül, legfeljebb kettesben látták 
őket. Todoroni, öreg vadőrünk, kivételes élménynek szokta volt mondani, amikor há
rom medvét figyelt meg együtt. Háromnál több medve egy helyen már gyülekező
számba ment, de szemtanúja még nem volt az ilyen jelenségnek.

Az alkalmi feldolgozás céljából félretett feljegyzések között találok egyet, sajátos, ri
portszerű szövegezéssel megírva: „medvegyülekező” Szinte nem ismerek rá, hogy azt 
én vetettem volna papírra. A címe aztán, hogy tudniillik medvékről van szó, igazolja 
a szerzőségemet.

1) 1953. július 13. Átolvasom a napilap (Szabad Nép) mai számát. Az újság 3. olda
lán egy személynév ötlik a szemembe: O ’Shaughnessy.

Ez a név ismerős előttem. Nelson O ’Shaughnessy amerikai diplomatával retyezáti 
szolgálatom első évében mint vadászvendéggel találkoztam. A nevét ugyan már rég el
felejthettem volna, de az a személyéhez fűződő, rendkívüli medveeseménytől nem volt 
elválasztható.

Az újságban szereplő O ’Shaughnessyről a következőket olvastam: „Mint az Ameri
kai Egyesült Államok újonnan delegált ügyvivője Moszkvában, kormánya nevében 15 
millió dollár értékű élelmiszer szállítására vonatkozó ajánlatot tett, hogy azt Kelet- 
Berlin lakossága számára a megszálló szovjet hatalom segélyként ossza szét.” Molotov 
azonban az ajánlatot nemkívánatosnak találja, mert mögötte propagandát gyanít. Nem 
is fogadja el, lényegében kitér a végrehajtás elől. Ezt írja a lap.

2) Este véletlenül moziba kerülök. Egy hirdetés hívta fel rá a figyelmemet. Verne 
Nemo kapitányát adják a nagykanizsai Béke moziban. A regényt diákkoromban olvas
tam. Azóta megfeledkeztem róla.

Beülök az esd előadásra. Előzőleg híradót adnak. A vásznon moszkvai kép jelenik meg, 
a külügyminisztérium fogadóterme. Az egyik oldalon Amerika ügyvivője áll és bemutat
kozik a vele szemben álló, polgári ruhás Vorosilovnak. Nyugat és Kelet állanak egymással 
szemben, ahogyan mondani szokták. Udvariasan üdvözlik egymást, a diplomáciai érintke
zés szokásos módján. A mozi eközben bemondja: amerikai és szovjetorosz diplomáciai be
mutatkozásról lesz szó, és bemondja a személyek nevét is. Hallom: O’Shaughnessy!

Felfigyelek: nini, ő lesz az, akinek a nevét az újságban olvastam! Valóban érdekes vé
letlen, hogy őt magát is látom, sőt hallom a hangját is. Jól megnézem a magas, nyúlánk 
termetű, borotvált képű diplomatát, és összemérem a retyezáti O ’Shaughnessy-vel. Az 
is magas termetű, borotvált, elegáns öltözködésű férfi volt, akkoriban közel hasonló ko
rú a mostanihoz. A diplomata O ’Shaughnessy hidegvérű, nyugodt ember; ilyen volt 
a retyezáti ismerősöm is. Olvassa a beszédjét. Aztán Vorosilov előrelép és kezet fog vele.

Emlékezem.
Hát igen! A múltból visszatérő név egy jól megjegyzett emléket támaszt fel ben

nem. Számolni kezdek: mennyi év is telt el az emlékezetes esemény óta? 46 esztendő! 
Bizony közel n-e-g-y-v-e-n-h-a-t! A külsőre is egymáshoz hasonló két diplomata 
O ’Shaughnessy személye között mindenesetre összefüggésnek kell lennie; a mostani 
a réginek vagy a fia lehet, vagy az unokaöccse. Bár az is lehet, hogy csak névrokonok.

Ákarva, nem akarva, foglalkozni kezdek a két O ’Shaughnessy személyével. Amit le
olvasok róluk, a személyüket és szereplésüket jellemző vonások valamennyire rájuk val
lanak. Mert diplomáciai sikernek aligha lesz az elkönyvelhető, amiben a moszkvai
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O’Shaughnessy-nek most része volt. Kitértek az ajánlata elől -  így írja az újság. A retyezáti 
O’Shaughnessy-vel egészen más eset történt. Az is kényesebb természetű, de nem dip
lomáciai értelemben. Vadászati vonatkozásban lényeges. Akkor meg az történt, hogy 
a retyezáti vadon az ő legféltettebb kincsét, a medvét ajánlotta fel az amerikai vendég
nek, méghozzá nem is egyet, hanem egyszerre négyet állítva oda a fegyvere elé: lője 
meg azt, amelyik tetszik!

És O ’Shaughnessy nem élt a kivételesen kedvező alkalommal. Ott meg ő tért ki 
a szemben álló, dacos medvék elől. Jobbnak vélte -  meghátrálni.

3) Miközben a film pergő mozgóképeit nézem, felelevenednek bennem egyéb él
mények emlékei is. O ’Shaughnessy-ék révén élőképek és elképzelések ébrednek fel 
bennem -  távolból, a Retyezátról és a rég elmúlt évekből.

Szinte kapóra jön Nemo kapitányt figyelnem a Csendes-óceán szigetvilágában, és 
én is a tengerre képzelem magam -  útban az ismeretlen vadon felé. Figyelemmel kísé
rem hajóját a szirtek között, aztán Nemo kapitány -  a megálmodott Nautilus tenger
alattjáróval együtt -  lemerül a hullámsírba. A tenger morajlását utánzó mozizene el
hallgat. A lámpák kigyúlnak. Vége a darabnak.

4) Ballagok haza lakásom felé a késő esti, kihalt, esőáztatta utcán. Felcsigázott kép
zeletem a moziban látottak révén visszatart a múltban és megállít annak egy emlékeze
tes pontján.

Ott találom a bizonyos O ’Shaughnessy-t.
1907. november 3-a, a vadászok Hubertusz napja.
S retyezáti hegyóriás határhavasai aljában épült berhinai vadászházat szokatlan 

élénkség tölti be. Külföldi vadásztársaság érkezett oda zergecserkészetre, s a csoport 
kivételes mértékben nemzetközi összetételű.* A társaság élén Elim Demidoff, orosz 
herceg áll. 35 év körüli, ruganyos férfi, alpinista vadász, a magashegységek rajongója. 
Hirdetések útján ismertek angol nyelven megjelent könyvei: „Hunting trips in the 
Caucasus” és „After Wild Sheep in the Akai and Mongolia” Specialistája a zergevadá
szatnak, a zergét felkereste Eurázsia valamennyi magashegységében. A zergéért jött le
-  mint fizető vendég -  a Retyezátra is. Ráadásul szeretné a hegység egy részét hossz
abb időre kibérelni. Az hírlik róla, hogy egyike Európa legvagyonosabb embereinek; 
az Urálban hatalmas bányák, kohók, erdők és vasutak tulajdonosa. Diplomáciai szolgá
latot is vállalt, legutóbb, Párizs után, a bécsi nagykövetségre nyert beosztást.

A herceg az itteni zergecserkészetek után Afrikába készül. A Kongó folyón még fel
táratlan vadászterületekre tervez expedíciót. E célból luxus gőzhajót bérelt és 6 hóna
pot készül Afrikában eltölteni.

A herceggel úgy kerültem közelebbi érintkezésbe, hogy a birtokosék a vendégek fo
gadásakor a házigazda szerepét reám bízták. Ok elutaztak az az időre kitűzött zsuki 
(Hubertusz napján szokás volt megtartani Zsukon az erdélyi családok évi lovasünnep
ségét) tereplovagló versenyekre, nevükben aztán én fogadtam a vasúton megérkező tár
saságot. A vendégek élelmezésével, valamint elszállásolásával gondom nem volt, csupán 
reggeliről illett másnap gondoskodnom -  olyan kiadós villásreggeliről, hogy az elegen
dő fűtőanyagot biztosítson a 40 kilométeres lovagláshoz Berhináig. Hogy pedig ez 
a reggeli sikerüljön, ahhoz Mayerné asszonyra volt szükség, néhai M. erdőőr özvegyé
re, a grandtraktálások elismert mesterére. Már az előző évben is ő volt a hercegék sza- 
kácsnéja, őt rideg legénylakásomban most is a kellemes viszontlátás élénkségével üdvö

* Lásd a 66. számú bibliográfiai tételt.
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zölték. Mayerné kitett magáért. Sikerült különlegességeket beszereznie; például piszt
rángot, bivalytejet, mazsolát, áfonyát. A menü gazdagságán még a hercegné is elámult.

A reggeli viszonzásául, egyben hivatalból is, a vadászházban több napon át a her
cegék vendége voltam. Az udvariasságból bőven kijutott, csak a társalgás ment keser
vesen. A kedves vendéglátók iparkodtak az én kedvemért a német nyelvvel bajlódni, de 
nehézkesen ment az náluk is, meg nálam is. Magyarból csupán a Hunyadi János nevet 
ismerték -  az a keserűvíz reklámjából leolvasható volt még a New-York-i kocsikról is.

Amikor a fő téma, az afrikai út jött szóba, a székemen izegni-mozogni kezdtem és 
az arcom lángba borult. Ezt a herceg észrevette:

-J a , ja -  mondta -, ez persze önt is érdekelné! Ám tartson velünk! -  nyilalltak át 
hozzám felélénkülő szavai. Hely lesz a hajón, mivel 24 személy mellett már nem szá
mít egy 25-ik!

A felvetett idea bizony erősen megzavarta a fejemet. Kit ne hozott volna ki a sod
rából? Behajózni Afrikába egy előkelő európai társasággal, és ott elornitológizálni! Hó
napokon át teljes biztonságban, vendég módjára, vérbeli vadászokkal, orvosi felügyelet 
alatt, szakkönyvekkel a könyvtárban -  ez pazar még gondolatnak is!

Hogy a herceg ajánlata mennyire komoly volt, arra bizonyság, hogy névjegyét azon 
melegében átadta. Azzal kellett volna jelentkeznem még november hónap folyamán 
Bécsben a Jacquin-gasse No. 4 palotánál. (Az utca a híres Jacquin selmeci professzor
nak a nevét viselte.) Attól kezdve vendégének tekint -  mondta, s a hamburgi kikötőig 
megjelölte az útirányt is.

Ezek után csak az hiányzott volna, hogy teljesen elveszítsem a fejemet. De a dolgot 
átgondoltam, és semmi nem lett belőle. Két körülmény mondott ellene. Az első: a pró
baszolgálati évem még le sem telt, tehát „becsület” dolga volt arról beszámolnom és a 
jövőre nézve javaslatot tenni. A legkényesebb körülmények között az uradalmat nem 
hagyhattam cserben, ráadásul egy passionátus utazás kedvéért. Erkölcsi súlya volt a 
másik körülménynek is. Nem volt ugyan még eldöntve, és én csak fél füllel értesültem 
arról, hogy a birtokos a következő évekre kinek fogja juttatni a vadászbérletet: 
Demidoffnak-e, avagy a szorosabb baráti köréhez tartozó Kinszky Zdénó grófnak-e? 
Hallomás szerint „ígéretével” már elkötelezte volna magát az utóbbinak, a legrégibb 
retyezáti zergevadásznak, a „Maioreszkónak”

Feltehettem, hogy a vadászterület biztosítása szempontjából a herceg miért ne ven
né számításba eredményesnek ígérkező közvetítő szerepemet. O a „Maioreszko-féle” 
hátteret nem is ismerhette, a döntésről meg még nem kapott értesítést, és nem tárgyal
hatott a távollévő birtokossal sem. Nekem azonban elegendő volt az ígéretre gondol
nom, ez aztán végleg kiseperte fejemből az afrikai kalandozás ábrándjait.

A társaság női tagja, Demidoff „de San Donato hercegnő”, maga is alpinista Diana, 
aki már medvét is lőtt. O egyedül szeret cserkészni, és bírja a strapát, nem is kényes, 
hanem edzett sportasszony, aki éjszakára beéri valami bemohásodott kalibával is.

A hercegi házaspárnak vendége Mr. Nelson O ’Shaughnessy amerikai diplomata, 
a család jó barátja. Evenként ősszel szokott áthajózni Európába és a hercegékhez be
társulni. Benne közel sincs annyi vadászvér, mint a hercegi párban. A jágerek mond
ják róla, hogy nem is töri magát a siker után, flegmatikus -  majdnem az érdektelensé
gig. Egykedvűen mosolyog az „üres” napokban történtek felett is. Legjobban a társaságban 
érzi magát, s karnyújtás közelségéből a whisky lehetőleg ne hiányozzék.

Harmadszor telepedünk le vacsorához. A hangulat jó. Béke uralkodik az egész vilá
gon. Barátságos légkörben vannak együtt: amerikai és orosz diplomata, olasz herceg
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nő, francia szakács, Passet, a spanyol vadász (a herceg hozta magával a Pireneusokból), 
osztrák jágerek, román vadőrök -  magyarból személyemben az egyetlen.

Beszámoló következik az aznapi cserkészetekről. A herceg a Paltinán járt és egy 26- 
os kampójú zergebakot ejtett el. Felesége a Sekerilén cserkészett, találkozott zergék- 
kel, de lövéshez nem jutott. O ’Shaughnessy számára aznap a Galbina-hegytömb jutott, 
vezetője Muntyán vadőr volt. Megbízható, becsületes ember, a terep egyik legjobb is
merője, kevés beszédű jelentései a legkomolyabbak szoktak lenni.

Beszámolójával O’Shaughnessy marad utolsónak. Ahelyett, hogy előállna az aznap tör
téntekkel, kedélyes nyugalommal kevergeti az egymás mellé állított billikumokban pezsgő 
italt és jobbra-balra elkoccintgat. Majd a herceg sürgető kérdésére megadóan legyint egyet.

-  Mi történt? -  ostromolja a hercegi pár.
-  Eh, medvékkel találkoztunk!
-  No és?
-  Sokan voltak, négyen voltak, odahagytuk őket!
Demidoffék elképedve hallják, különösen az asszony jön izgalomba, aki idegességé

ben máris rágyújt egy szalmaszál végű szivarkára. O ’Shaughnessy meg csak mosolyog 
hozzá. A szemrehányó szavakra válaszul aztán orrhangú angolsággal mormol valamit. 
Eközben semmi izgalom nem rí le az arcáról, mi, többiek annál ingerültebbek leszünk 
-valami rendkívülit képzelve magunk elé. Kedélyessége annyira ment, hogy éppen en
gem, aki legközelebb álltam hozzá, karonfogva az italkás asztalhoz vezetett, és ott koc
cintottunk: Prosit á ursu! (A medvékre!)

Ittunk a medvék egészségére!
Miközben a társaság mind hangosabb disputába kezd és már áttér a másnapi 

program megbeszélésére, tűkkel bélelt ülésemet elhagyva, kilépek a vadászház torná
cára. Az utolsó helyiségben tanyáznak a jágerek, hangos beszédüket onnan hallani. 
Elsőnek Muntyánt kerestem fel, ő közöttük a legcsendesebb. Magamhoz intem, és 
kettesben félrevonulunk, ki a szabadba. O lesz a hiteles tanú, a „Domnu American” 
medveesetéhez.

5) O’Shaughnessy-vel felhaladtak a Galbinára, a határhavasok egyik legmarkánsabb 
hegytömbjére. Akkor még zárt erdőség borította az egészet, az erdő sűrű mélyéből 
a magasabb övezetbe lépcsőzeten egymásra helyezkedő piramisok nyúltak fel. Mere
dek falazataik a környező fenyőtelepülések sötét szőnyegéből messziről kifehérlettek. 
A falazatok erkélyein zöldellő tisztásokon a világosságra kikívánkozó zergék szoktak 
megpihenni, biztonságban szemlélődve a környezet felett, mert ott megközelíteni igen 
nehéz volt őket. A havastető felől leereszkedő vadász valamelyik jól megválasztott, le
futó gerincen haladva előbb kaphatta szemre a zergét, mint ha alulról, a zárt erdőkben 
lopakodott volna a magaslatok felé.

Muntyán (a vendégek nyelvén Dzsón) vadőr tehát a felső övezet mentén vezette 
O’Shaughnessy-t, ahol a fatenyészet határáig legeltetett juhok kényelmesebb, járható 
ösvényeket hagytak vissza a cserkésző vadász számára. A helyenként kiugró bércekről 
aztán betekintést lehetett nyerni a lépcsőzetes terep rejtettebb részeibe is.

Muntyán az egyik párkányhoz eljutva letekintett a falazat aljában kiterülő tisztásra. 
Az üde fűtől zöldellő és áfonyával befutott kis térségen zergék helyett négy felfigyelő 
medve éles tekintetével találta magát szemben.

Erős medve volt valamennyi, kettő különösen ,,{are maré” -  igen nagy! Mind a négy 
medve ülepére helyezkedve, dacos nyugalommal figyelt fel a párkányról kikandikáló 
alakokra. Kényelmes helyéről egyik medve sem mozdult el. Óriási eset, pazar látvány
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volt az a gyülekező! Muntyán sem látott még ilyet, egészen közelről 4 mozdulatlan 
medvét egymástól kisebb-nagyobb távolságra, teljes nagyságukban, az egyik erősebb 
a másiknál! Tehát válogathat a Domnu American!

Muntyán lövésre biztatja O ’Shaughnessy-t, de az nem siet, nem is készülődik a lö
véshez. Majd tovább biztatja, kezébe nyomja a fegyvert, de a vendég úrban semmi haj
landóság sem mutatkozik a lövésre. A négy medve pedig ülő helyzetében maradva, 
a szobor rideg merevségével szegezi vad tekintetét a párkány felé. Csodálni való kép!

Muntyán sehogy sem érti az amerikait, s igyekszik bátorítani a hidegvérű embert. 
Az pedig ha le is tekint a medvékre, csak-csak visszakapja fejét a párkányról, és képte
len határozni. Mintha arra várna, hogy a kihívó viselkedésű medvék mozduljanak el 
a helyükről. Azok azonban konokul kitartanak.

A vadőr biztatása mind hiábavaló. Egyszerre csak O ’Shaughnessy odaint hozzá; hú
zódjanak vissza! Fegyverét átadja a vadőrnek és elvonul a párkányról, odahagyva a mo
gorva medvéket.

Egyszerűen kitért előlük, ahogyan Molotov is kitért az amerikai ajánlat elől.
A vendégvadásznak nem is volt kedve a további vadászathoz. Az aznapra megbeszélt 

terv szerint Skurteleig cserkészhetett volna el. Ott a vízesés alatt újonnan épített va
dászház várta volna, de nem volt már kedve beljebb menni a vadonba. Visszatérőben 
Berhina felé elfogyasztotta a herceg által reggelenként sorjában kiosztott, közel kiló 
súlyú vegyes kompótot, aztán a lógó orrú, derék Muntyánnal levonult a tanyára. Vé
gül a vacsoránál koccintott a medvék egészségére.

A hercegék a dologban nagy mulatságot találnak, hahotáznak, gúnyolódva ugrat
ják a jámbor jenkit, akit ugyan a flegmájából nem tudnak kihozni. Benyomásom sze
rint a leckéztetésnek az lett a vége, mintha a „medveölő” dicsőségre egyáltalában nem 
pályázó amerikairól az lett volna leolvasható: jó, jó, kedves Szofie és Elim, csak mu
lassatok rajtam, engem ugyan legkevésbé érdekelnek azok a bestiák. Nem találtam 
őket rokonszenvesnek, kihívó viselkedésük meg egyenesen méregbe hozott, miért is 
ott hagytam őket.

A herceget azonban a galbinai medvék nem hagyták nyugton. O volt az első, aki 
másnap reggel már fent járt a Galbinán. Természetesen magával vitte Muntyánt is, 
a medvékkel azonban nem találkoztak.

Ugyanott, a Galbinán a herceggel is történt egy rendkívüli érdekességű eset. Az elő
ző évben ott egy zergebakot ejtett el. A szakadékba zuhant bakot az este beálltával ne
héz lett volna kiemelni, ezért a jáger a baknak csak a fejét vágta le. Amikor másnap 
a vadért mentek, a bak teteménél egy szakállas saskeselyűt figyeltek meg. A legritkább 
látomás, amiben például nekem sem volt részem! A jáger elbeszélése szerint a helyzet 
lövésre adott volna alkalmat, a herceg azonban nem élt vele. Csak annyit mondott: ne
ki Ázsiából jó ismerőse a „Bartgeiger”, a Retyezáton nem érdekli. A fauna szempont
jából szerencse volt, hogy békében hagyta az akkoriban egyetlen saskeselyűt, mondhat
ni, az utolsó magyar Gypaétus.

Medvét a Galbinán a későbbi évek folyamán sem sikerült megfigyelni. Egyedül 
Maderspach ejtette ott el, rá 10 évre, katonáinak élelmezésére azt a 2 éves medvécskét, 
amelynek bőrét figyelmesen beszolgáltatta hozzám (miként arról már megemlékez
tem), átadandó a Maioreszko számára. A Demidoff-féle vadászterület ugyanis az elő
zetes ígéret alapján Maioreszkonak jutott.

A herceg többé nem járt a Retyezáton. Én pedig lemaradtam Afrikáról. Az idea el
süllyedt -  miként Nemo kapitány Nautilusa.
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JEGYZETEK

1. A „baráber" kifejezés az olasz nyelvből -  bajor-osztrák közvetítéssel hozzánk eljutó -  átvett szó, 

amely a bibliai rablóra, Barabásra vezethető vissza. Vándorló, ráadásul nem is mindig feddhetet

len erkölcsű munkást jelentett (A magyar nyelv történeti-etim ológiai szótára. Főszerk: b e n k ő  l o -  

r á n d .  /Bp, 1967/ I. kötet. 243. old.), de b a r t h o s  itt inkább azt a csavargó, bujdosó, nemkívánatos 

alak értelm ét emeli ki, am elyiket például m a d e r s p a c h  v i k t o r  is használta. Lásd: m a d e r s p a c h  

V ik t o r :  Menekülésem Erdélyből. (Bp., 1927) 41. old.

2. A vadászati irodalomban és szójárásban elterjedt „kümmerer” megjelölést „nyomorodott” vagy 
„csökevény” névvel válthatnók fel.

3. Erre b a r t h o s  is gondolt, m ert az 1930-as évek táján legépelt, újraközlésre szánt cikkeinek szöve

gén némileg változtatott. A feldolgozásban aztán ezen későbbi, m ódosított szöveget idézte, de mi 

a megfelelő, a Vadászlapban megjelent eredeti szavakat és kifejezéseket ültettük vissza az idézetbe.

4 . Lőjegyzéke szerint később, a kézirat összeállítása után is lőtt szalonkát, a dátum m al fennm aradt 

megjelölés tanúsága alapján -  talán az utolsót? -1963. április 4-én. Összesen pedig 781 szalonkát 

mutat ki, de azt nem tudjuk, hogy az előbb em lített hányadik volt, illetve a 781 szalonkát tartal

mazó összesítő kim utatás mikor is készült.

5. Valószínűleg ugyanerről a párbajról írt később m i r t s e  „Párbaj" címmel a M agyar Erdész 1903- 

1904. évi sorozatának 155-156. oldalain.

6. Ilyen tudósítás egy felvidéki helyszínről, amit a szerző később, a kézirat leírása után talált meg és 

illesztett ide: r ó n a y  á r p á d :  Küzdelem egy anyamedve és egy vadkan között. Magyar Vadász 1966. 

10:14-15. old. b a r t h o s  utal még a medve és a vaddisznó közös váltójára, am ely jelenséget s z e n t -  

i v á n y  c é z a :  Egy vadászéleten át (Bp.-Cegléd, 1942) című könyvének 86. oldaláról idézi.

7. Kolcvárról lásd még: c s o r b a  c s a b a - m a r o s i  e n d r e - f i r o n  a n d r á s :  Vártúrák kalauza III. Vártúrák 

Csehszlovákiában és Romániában. (Bp., 1983.) 588. old., Kiss g á b o r :  Erdélyi várak, várkastélyok 

(Bp., 1987) 215-216. old.

8. vernk regényében a várat Macesd nevű községgel köti össze; odáig a várból alagút vezetett vol
na ki. Macesd ma is létező kisközség.

9 . A kiállításon a b a r t h o s  által elejtett agyarak a i93-i94-es katalógusszám  alatt szerepeltek. 

(Ungarn auf dér Ersten Internationalen Jagdausstellung in Wien. 1910. /-Bp., -1910-/ 94.old.) A vad

kanagyarak kategóriájában csak egy „Rekordpreis”-t adtak ki, am elyet I. f e r e n c  J ó z s e f  1904-ben 

Gödöllőn zsákm ányolt agyarpárával nyert el, s am elyek hosszúsági méretei: jobb -  25,0 cm, bal

-  24,6 cm. (A Wieni Nemzetközi Vadászati Kiállítás magyar várkastélyában összegyűjtött legkivá

lóbb trófeák. /H.n., 1911/ 45. kép.)

10. b á n ó  i v á n : Egy sikerült vaddisznóvadászat. In: b á n ó  i v á n - r e m i n i c z k y  k á r o l y : „Boldog vadász

idők". Mulatságos vadászhistóriák a század elejéről. (Bp., 1995) 74. old.

11. Érdekes vonás a hegylakó román parasztság nyelvezetében, amikor rövid jellel különbséget tesz 
a déli (fata) és az északi (doszu) kitettségek között. A kérdéses ösvény lóval nehezen volt járható. 
Egy esetben kicsúszott alólam a kis mokány ló és a gyepes meredeken simán lesiklott. A lábait 
okosan maga alá húzta, és közel 100 m vonalon leszánkázott a völgybe. Ott lábra állt, jól meg
rázta magát és nyomban belefogott a legelésbe. Sem a ló, sem a rajta lévő nyereg nem szenve
dett sérülést.

12. A b a r t h o s  által m egfigyelt, a víz, a mocsár felszínén lévő olajszerű foltok feltehetően a vasbakté

riumok (Chlamyalobacteria-k) tevékenységéből származtak. így érthető, hogy a geológus nem fog

lalkozott velük.

13. A Szovjet Javak Igazgatósága 1950 tavaszán adta át Kaszót a magyar államnak.
14. w i e l f r e d  THESiGEr:  Mocsári a r a b o k  (Bp., 1967) 212. old.
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15. Lásd: g y ö n g y ö s - h a l á s z i  t a k á c h  g y ű  LA: A Duna m edencéjétől a Kárpátokig. II. kiadás. (Bp., 1940). 

A 52-54., 62-69., (különösen) 84-94., 192-200. oldalakon a dél-erdélyi szarvasvadászatokról.

16 . Lásd erről pl. a következő leírásokat: A szász hétbírák erdőbirtoka és ennek faszállítási és felfűrésze- 

lési berendezései. H., é.n.; fe k e te  Z o l t á n :  Tanulmányút Nagyszeben környékén. Erdészeti Lapok 

1912. 822-828. old.; e. b u c h h o l z e r :  Das Zodtal und die Siebenrichterwaldungen és m. s c h u s te r :  

Die Siebenrichterwaldungen. Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathanvereines 1911.1-22. és 28-52. 

old. Végül m egem lítem , hogy a „Senkiföldje” határszakasz részletes leírása olvasható: h a j d ú  is t 

v á n :  A magyar-román országos határvonal erdészeti jelentősége. Erdészeti Lapok 1899.350-354.

17 . A  retyezáti határhavasokon is megtörtént: egy alkalommal ismereden személlyel találkoztam, ke

zében kalapáccsal (az igaz, hogy nem fegyverrel), mögötte regátbeli parasztszeméllyel. Az igazo

lásnál az illető csak a névjegyét nyújtotta át. Leolvastam róla a prof. d r . m u r g o c i  nevet, az Euró- 

pa-szerte ismert geológus nevét. Ennyit is elegendőnek tartottam, hogy a tudóst, aki jó barátja 

volt b ö c k h  HUGÓ selmeci professzoromnak is, zavartalanul engedjem útjára.

18. Vesd össze: t h u r n - r u m b a c h  i s t v á n :  Erdélyi szarvasok és medvék nyomában. (Bp., 1941) 42. és 82. old.

19 . A lőjegyzékből kitűnik, hogy erre b a r t h o s  rálőtt és az sántítva elmenekült.

2 0 . A vadászati irodalom ban lásd pl.: A kolum bácsi légy. Vadászat és Állatvilág 1904.168-169. old., 

s z e d e r je i  Á k o s :  Vadcsapáson. (Bp., 1961) 57. old.

21 . m a d e r s p a c h  v iKTor:  Páreng-Retyezát. Vadászataim a Déli-Kárpátokban. (Bp., -1936-) 92. old.

22 . Véderdők az 1879. évi XXXI. te. 2.§-a szerint: „Azon erdőkben vagy erdőrészekben, mely magasabb 

hegyek kő-görgetegein, havasok fen(n)síkjain vagy hegytetőkön és gerinceken, meredek hegyol

dalakon és ezek lejtőin, hegyomlások, kő- vagy hó-görgetegek és kimosások terjedésének megaka

dályozására szolgálnak, vagy a melyek elpusztulása folytán alantosabb fekvő területek termőké

pessége vagy közlekedési utak biztonsága veszélyeztetnék, vagy szélvészek vonulásának út 

nyittatnék -  az irtás és a tarvágás tiltatik.”

2 3 . Lásd a 21/jegyzetet!

2 4 . Lásd: Az 1914. évi budapesti országos agancskiállítás bírálati eredménye. Vadászlap 1914.165. old. 

és Az agancskiállítás anyagából és a verseny bírálatokból. Nimród-Vadászújság 1925.172. old.

2 5 . b a r t h o s  a  bécs i  v a d á s z a t i  v i l á g k i á l l í t á s o n  k ívü l  f e l teh e tően  m e g f o r d u l t  az e lő b b  idézett  b u d a p e s 

t iek en  is.

2 6 . A s c h ö n b e r g  d o n a l d  báró által 1901. VIII. 28-án Borsán elejtett zerge kampójának szárhossza: 32 cm 

(jobb) és 33 cm (bal). (Lásd: A Wieni Nemzetközi Vadászati Kiállítás magyar vadászkastélyában 

összegyűjtött legkiválóbb trophaeák. 42. sz trófea. -  h o r n y á n s z k y  v i k t o r .  Bp., 1910.)

2 7 . Lásd: Waidwerk dér Welt. Erinnerungswerk an die Internationale Jagdausstellung Berlin 1937 

2-28. November (Berlin, 1938) 416. old., míg a zergekam pó fényképe a 446. oldalon található.

2 8 . A m ostani becslések szerint a hegységben 600-700 zerge él. Lásd j a n c s i k  péter:  Retyezát-hegység. 

Turisztikai kalauz. (Csíkszereda, 2001) 22. old.

2 9 . t é g l á s  g á b o r :  A Retyezát erdőgazdasági jelentősége. Erdészeti Lapok 1888.848-849. old.

30 . A  döglegyek gyors megjelenéséről m a d e r s p a c h  is megemlékezik. Lásd: m a d f.r sp a c ii v i k t o r :  

Páreng-Retyezát. Havasi vadászataim a Déli-Kárpátokban. (Bp., - 1 93 5 -) 1 5 2 . old. és s z f .d fr jf .i  

Á k o s  is. Lásd: s z f .d f r j f . i  ÁKOS: Vadcsapáson. (Bp., 1 9 6 1 ) 9 4 - 9 5 . old.

31. A további meséket barthos feltehetően a következő könyvben olvasta: r u d o l f  l u s k a c  : A tajgava- 

dász hagyatéka. (Bratislava, 1961) 20-25. old.

3 2 . új f a l v i  S á n d o r :  Az erdélyi régebbi és közelebbi vadászatok és vadak. (Bp., 1982) 284. old.

33 . m a d e r s p a c h  v i k t o r :  Medve! (Bp., -1943-) 5-6. old.

34 . b e n k ő  pál:  A vadászat. Gyakorlati szakkönyv. (Bp., 1935) 15-16. old.

35 . Lásd: m a d e r s p a c h  v i k t o r :  Páreng-Retyezát. Vadászataim  a Déli-Kárpátokban. (Bp., -1935-) 181- 

182. old.

520



36. A medvetalpat különösen olyan helyen becsülik nagyon, ahol -  például Kamcsatkán -  kénytelenek 

hétszámra m edvehúst enni, s egy-egy ilyen „m onodiétás” sorozatban a medve talpa tényleg cse

megének számít. Lásd erről: er ic  h u l t e n :  Dél-Kamcsatka belsejében. In: s t e n  b e r g m a n :  Kamcsat- 

ka ősnépei, vadállatai és tűzhányói között. (Bp., é. n.) 251. old. t h u r n - r u m b a c h  viszont úgy véli, 

hogy a medvetalp túlságosan rágós, míg a sonka jó lehet. Lásd: t h u r n - r u m b a c h  i s t v á n :  Erdélyi 

szarvasok és medvék nyomában... (Bp., 1941) 177. old.

37. k u b i n s z k y  e r n ő  -  s z é l  g y ö r g y :  A kutya. (Bp., 1956) 8. old.

38. szécs i  z s i g m o n d :  A hazai vadak term észetrajza. (Bp., 1892) II. kötet. 59. old. In: b e l h á z y  j e n ő  -  

szécs i  z s i g m o n d  -  i l l é s  n á n d ó r :  A vadászati ismeretek kézikönyve l-lll. kötet.

39. j u l i us k o m á r e k :  Kárpáti vadászatok. (-Bratislava-, 1965) 330-331. old.

40. A medvék ilyen irányú kártételére egyébként már korábban is felfigyeltek. Levéltári adatokból 

tudjuk, hogy a nagybányai főerdőhivatalban 1914-ben arról tárgyaltak, hogy a medvék 3-4 év alatt 

619 lucfenyőtörzset tettek tönkre. Ezek -  miként az a tőkési erdőgondnok jelentéséből kitűnik -  elszá

radtak, műszakilag használhatatlanokká váltak. A medve által m egbántott fák kára -  m utattak rá 

a főerdőhivatal értekezletén -  több, mint am ennyit a vadászterület bérleti díjaként kapnak. (Ma

gyar Országos Levéltár. K-i84. 7424. kötet. A nagybányai főerdőhivatal 1914. évi erdőtiszti értekez

letének jegyzőkönyve.) szederje i  írja:,, (A medve) a luc- és jegenyefenyő kérgét kb. 1,60 m magasságból 

két lábon állva hasogatja és néha egészen a földig megkaparja. A kifolyó édeskés nedvet és gyan

tát nyalogatja nagy élvezettel.” ( s ze d e r je i  Á k o s :  Vadcsapáson. /Bp., 1961/ 99. old.)

41. Hadd idézzük itt Barthos recenzori (tudtunkkal csak m agánlevélben fennmaradt) vélem ényét 

w i t t  l a j o s  vadgazdaságtani jegyzetének idevonatkozó részéből ( w i t t  l a j o s :  Vadgazdaságtan. 

Kézirat. Sopron, 1955.). p. 140. -  tudniillik a jegyzet oldalszáma): Őz „hajtásban jól m egy előre”. Ezt 

a megjegyzést elhagynám azért, m ert a/ m aga az előadó is m egjegyzi: az őzet hajtásban nem 

vadászias, b/ a valóságban pedig nem hajtható -  leginkább nem könnyen -  előre.

42. Itt megjegyezzük, hogy például c s a t h ó  K á l m á n  kimondottan pártolta az őz söréttel való elejté

sét, am it m anapság már elítélünk. Olvassuk csak! „... A golyólövés semmivel sem hum ánusabb 

a megfelelő távolságból való serétlövésénél. A serétlövés ugyanis egyszerre több ideget érvén na

gyobb sokkot okoz, s előbb oltja ki az életenergiát tápláló életvágyat. Vadász-sznobok m égis ker- 

szetülvitték -  azt hiszem 1936-ban -  annak a teljesen m egokolatlan babonának a törvényerőre 

emelését, hogy csülkös vadnak golyó já r ...” ( c s a t h ó  K á lm á n :  Tavasztól tavaszig. /Bp., 1964/ 75-76. old.)

43. Az agancskiállítás anyagáról és a verseny bírálatáról. Nimród Vadászújság 1925.170-173. old. A kü

lönleges agancs fényképe pedig a 176. oldalon látható. A kérdést később tárgyalja: g é r é b y  g y ö r g y :  

Nem tévedés! Magyar Vadász 1959.1:16. old.

44 . A burkolásokról most hallottam, hogy manapság is nagy divatban van, főleg a zalai olajmezők te
rületén. De nem rókára megy a dolog, nem is nyúlra, hanem nemesebb és kívánatosabb vadra; 
őzre és szarvasra. Az éjjel-nappal három műszakban dolgozó és az erdőket járó olajmunkások 
hurkoló tevékenységét szinte képtelenség ellenőrizni és a tetteseket fülön fogni. A Letenyei já
rás erdészei évi ezer darabra (!) becsülik a kihelyezett hurkokat, amikre rátalálnak és felszedik. 
(Mennyi lehet akkor a „maradék”!?) Arra meg nincs idejük, hogy az előre elrontott hurkok kö
zelében lesbe üljenek és a tetteseket bevárják. A jelek szerint a hurkolóknak sikerült már szarvast 
is fogniuk. Ez meg is látszik Rátka, Vétyem és Vörcsök erdeiben, ahol a régi, szép szarvasál
lománynak csak töredéke maradt. (Újabban a nevezett területekből rezervátum lett.)

45 . Ebben az értelemben használja más szerző is, amikor így ír: „... felugrik egy nyúl és m enteni igyek

szik irháját, nehogy s c h l e s i n g e r  s a l a m o n  gyűjtem ényébe kerüljön ” ( g y ö n g y ö s - h a l á s z i  t a k á c h  

g y u l a :  A Duna medencéjétől a Kárpátokig. -  Bp., 1940. -  201. old.)

46. A Selmecbányái Híradó 1903. nov. i-jei számának 6. oldalán írják (tehát b a r t h o s  a nov. 14-ei vadá

szat időpontját illetően feltehetően téved): „Akadémiai vadászat. Nagy örömmel és dús re
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ménnyel indult a m últ vasárnap az akadémiai vadásztársaság az új vadászterületére. A remény

nek tökéletesen m egfelelt a csalódás, a m enyiben a nem kicsiny terület, melynek bemászása va

dászt, hajtót kifárasztott, meddőnek bizonyult. De ezt a terület fekvéséből következtetni lehetett 

volna: közvetlen a vasúti pályasínek mellett, örökös zajnak kitett hegyoldal az. Zsákmányunk egy 

őz, egy nyúl és egy szalonkából áll, m ely vadakat szt .  h u b e r t u s z  p r a z n o v s z k y  K á l m á n  I. éves 

erdész, b a r t o s  [így!] g y u l a  III. éves erdész és z a n i c a  j á n o s  II. éves erdész hallgatóknak juttatott."

4 7 . Az akadém iai h allgatók vadászati eredm ényeiről részletes k im utatás olvasható: v a d a s  jenő:  

A selmeczbányai m. kir. Erdőakadémia története és ismertetője. (Bp., -1896 -) 219. oldalán.

4 8 . A császárm adárcsalád hasonló viselkedéséről tudósít a tajgából: r u d o l f  l u s k a c :  A tajgavadász 

hagyatéka. (- Bratislava 1961) 193. old.

49. „bonasia” a császármadár régi, barátoktól eredő tudományos (latin) neve, amelyben a bona=jó és 
az assa=étek szavak találhatók.

50 . b a r t h o s  itt téved. A nagy kócsag, a kis kócsag, az üstökös gém, a batla és a kanalasgém 1912-ben 

„mint pusztulófélben levő term észeti ritkaság" kapott védelm et (19.946/1912. FM. sz.). A korra jel

lemző, hogy ezeket a madarakat gyűjtem ények számára továbbra is elejtették. A később híressé 

vált vadász, g r ó f  S z é c h e n y i  z s i g m o n d  ugyanebben az időben lőtt a dinnyési Fertőn nagy kócsa

got. (Lásd: c h e r n e l  i s t v á n :  S z é c h e n y i  z s i g m o n d  gróf... Aquila 1920. 245. old.)

5 1 . Lásd az előző jegyeztet!

52. H asonló eset (erről közvetlenül tudok) nem is annyira régen, a 40-es években, ugyancsak 
Somogyban történt, a rabló kanászok és orwadászok hagyományos megyéjében, k o v á c s , püspö
ki uradalmi erdőőr, az első világháborút vitézül megjárt, termetre h k r k u l k s , cigány suhancokat 
parancsolt ki az erdőből. Azok ismerték k o v á c s o t  és tudták róla, hogy a fél szemére vak. Fél sze
mét a háborúban vesztette el. így történhetett meg, hogy az egyik suhanc k o v á c s r a  a fél szeme 
előtti, sötét oldalról támadt rá, és botjával kiverte a másik fél szemét is. A világtalanná vált és 
megszédült erdőőr lekapta válláról a fegyverét, amúgy „vaktában” adott le lövést és hadakozott 
az őt körülfogó támadók felé. Nekik könnyű volt a tehetetlen embert halálra bunkózni.

5 3 . „Halálos végű vadászat, s z a b ó  J ó z s e f  fodrásziparos, iharosi lakos, 5 társával az erdőségbe hajtó- 

vadászatra ment. 4 hajtó vadászat közben s z a b ó  felé szaladt elő, miközben az egyik vadász az 

egyik őzre célzott, de s z a b ó  J ó z s e f  lábát talá lta  el, aki nyomban összeesett. A súlyosan sérült 

em bert a kanizsai közkórházba szállították, ahol a kapott vérm érgezés következtében tegnapelőtt 

meghalt." (Nimród-Vadászlap 1921.279. old.)

54. Abban az időben történt ugyanott, Vályadilsi községben, hogy az újonnan megválasztott közsé
gi bírót meggyilkolták. Egy alkalommal én is találkoztam a kivételesen jó felépítésű, erőteljes 
férfival. Ami feltűnt rajta: nemzeti, paraszti gúnyáján is büszkén viselte a bőrmellényére feltű
zött, zöld rojtos lövészjelvényt, 3 évi katonai szolgálatának derekasan kiérdemelt emlékét. A köz
ségben erélyes bíróként mutatkozott be, de rövidesen rá az egyik hajnalban a kertjében agyon
verve találták. A csendőrségi nyomozás nem vezetett eredményre, a tettes (tettesek) szabadon 
maradt(ak).Ez a község egyébként arról is híres volt, hogy oda nem az előírás szerinti kétszemé
lyes, hanem 4 fős csendőrjárőrt kellett kiküldeni.

55 . s i r  j. h u n t :  A Mount Everest meghódítása. (Bp., 1963)

56. A felemlítésre érdekesek s z a b ó  n á n d o r  élményei. M int erdőőr szolgálta 45 éven át az iharosi er
dészetet. Lakása az erdőn volt, szolgálata legtöbbször, szinte napról napra őt a pagony egyik 
pontjához kötötte. Mondhatni életének java részét ott töltötte: állandó csemetekert, farakodó, 
fogatállomás, vadaskerti lezárt kapu találkoztak össze azon az őrt álló ponton. A megfigyelőpont 
kivételes helyzetét úgy kell venni, hogy a Keszthely irányából kiinduló túzok az ádag 160 m magas 
puszta síkságot elhagyva itt repült át a 10 km szélességben elterülő iharosi erdőség 236-247 m-es, leg
magasabb pontjai felett. így történt meg aztán, hogy s z a b ó  n á n d o r  ugyanazon a húzási vonalon
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figyelt meg egyes példányban jelentkező túzokokat. A 45 év alatt két esetben sikerült neki egy-egy 
túzokot puskalövéssel elérnie, és így szereplője lett annak a kivételes jelenségnek, hogy a pusz
ták madara magas szálerdőben került terítékre, és s z a b ó  öreg bükkös erdőben tűzhette kalapjá
hoz a vidékünkön szinte ismeretlen, tarka túzoktollat. (Jellemző, ami a kérdéses húzási vonalon 
történt, amikor évtizedek előtt Zalaszentjakabnál egy túzokkakas a vasút menti magas vezeték
nek esett áldozatul.)

57. SCHWARTZ OTTÓ.

58. Erről több helyen is írnak. Pl. B. B.: e g á n  ede. Köztelek. 1901.75. szám 1-3. old., EGÁN-életrajz: Magyar 

agrártörténeti életrajzok. A-H. Szerk.: f ü r  l a j o s - p i n t é r  j á n o s  (Bp., 1987) 461-464. old.

59. Lásd: m a d e r s p a c h  v i k t o r :  Havasi vadászataim  (Bp., 1942) 224-230. old.

60. Uo. 5. old.

61. m a d e r s p a c h  v i k t o r :  Medve! Bp., é. n. (1943).

62. m a d e r s p a c h  v i k t o r :  Páreng-Retyezát. Vadászataim a Déli Kárpátokban. Bp., é. n. (1935). 146. old.

63. Erről a látogatásról, illetve az azt követő zergevadászatról M a d e r s p a c h  így emlékezik: „Az éjsza

kát Malomvízen, b a r t o s  j á n o s  [így!] főerdész vendégszerető házában töltöttem ." ( m a d e r s p a c h  

v i k t o r :  A románok nyomában. /Bp., é. n./ 151. old.)

64. Lásd erről: h a j d ú  i s t v á n :  A magyar román országos határvonal erdészeti jelentősége. Erdészeti 

Lapok 1899. 81-127., 220-261., 344-369. old.

65. m a d e r s p a c h  életéről, műveiről, műveiből a legújabb kiadvány: á d á m  je n ő :  A havasok magányos 

vadásza, m a d e r s p a c h  V i k t o r  életének története. H. n. (Bp.), 2000. Érdemes még m egjegyezni, 

hogy m a d e r s p a c h  alakját -,,Sim on"-nak nevezve -  a hatvanas években c s a t h ó  K á l m á n  is m eg

örökítette. Lásd: c s a t h ó  k á l m á n :  Tavasztól tavaszig. (Bp. 1964) 312-318. old.

66. b á r ó  n o p c s a  e l e k r ő l  lásd: h o r t h y  je n ő :  Egy élet sportja. Vadászat -  lóverseny -  falka. (Bp., é. n.) 

60-61. old.

67. Nopcsáról lásd: t a s n á d i - k u b a c s k a  a n d r á s :  b á r ó  n o p c s a  f e r e n c  kalandos élete. (Bp.,é. 11.-1937-.)

68. Lásd pl.: Retyezáti: A trónörökös Ő Fensége hunyadm egyei vadászata (Augusztus i-6-ig). Erdészeti 

Lapok. 1882. 782-790. old., Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben XX. kötet (Magyaror

szág VII. kötete). (Bp., 1901) 546. old.

69. A tábla szövegére b a r t h o s  nem em lékezett pontosan, így a következő leírás alapján idézzük: 

s z á d e c z k y  l a j o s :  Barangolás a Retyezát körül. Erdély 1908.116. old.

70. b e n g t  b e r g  egyik legism ertebb könyve m egjelent magyarul is: Vándormadarakkal Afrikába. 

(Bp., é. n. -1937?-) További könyveiről f ö l d v á r y  m i k s a  írt az Erdészeti Lapokban ism ertetőt. Lásd 

az 1931. évi EL. 525-526. old., az 1932. évi EL. 76-78. és 513-516. old.

71. Az Országos Széchényi Könyvtárban a r t h u r  a c h l e i t e r t ő I  a következő művek találhatók meg: 

Reisen im slavischen Süden (Dalmatien und Montenegró), Vergatterung. Erzáhlung aus dem 

österreichisen Militárleben. (Stuttgart, 1915), „Bayerische Schneid!" Erzáhlung. (Berlin, 1915), 

Kriegswirkungen im bayerischen Hochgebirg. (Berlin, 1916), Kaiser Kari von Österreich, König von 

Ungarn (Berlin, 1917).

72. A trónörökös 1909-ben vigasztalódhatott, mert Berzencén, g r ó f  F e s te t ic s  t a s z i l ó  vendégeként 

lőtt vadmacskát. (Vadászat és Állatvilág. 1909.102. old.)
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III. T a n u l m á n y o k

,yAz én életem ösvényei az erdőn keresztül vezettek. ”
(Barthos Gyula)
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Barthos Gyula -  miként korábban láttuk -  ifjúkora óta tervezte a szülővá

rosa körüli avifauna összeállítását, illetve leírását. Retyezáti szolgálata, 

majd a Batthyány-Strattmann-uradalomban végzett gyakorlati erdész

kedése ezt a gyermekkori tervét nem altatta el, csak legfeljebb késleltette. 
Az 1950-es években aztán ismét visszatérhetett kedvenc tervének a m eg

valósításához. Szerencsénkre, a tudomány szerencséjére azonban ekkor 

már sokkal igényesebb volt, mint gim nazista korában. Nem egy fajjegyzé

ket, a Nagykanizsa környékén előforduló madarak névsorát, hanem az 50 év 
alatt tapasztalt változásokat is rögzítette. Sőt ennél tovább is ment. A madár

fajok számában, továbbá a fajokon belül az egyedek mennyiségében bekö
vetkezett változásokat a táj, az élőhely módosulásaival vetette össze. Ebből 

a szempontból egyedülállót alkotott, hiszen nagyon jó lenne, ha hazánk 
sok (valamennyi?) vidékére vonatkozóan hasonló vizsgálatok állnának 

a rendelkezésünkre.
Barthos ismerősei úgy emlékeznek rá, mint aki az ötvenes években 

szüntelenül panaszkodott: kevés a madár Nagykanizsa környékén. A m ada
rak eme kevesbedése, az okok kutatása, a gyerekkori tervek megvalósítása 

hajtotta tehát az ökológiai vizsgálatok elvégzésére. S m egadatott neki, 
hogy a korábbi, szórványos megfigyeléseit rendszerbe foglalja, s élete végén 
mintegy összegzést adjon mindarról, amit a vizsgált tájon tapasztalt.

Egy dolog azonban m égis hiányzott. Támogatói csak azt tették  

lehetővé, hogy évről évre egy-egy résztémát (esetenként néhány esztendő 
múltán ugyanarra visszatérve) kidolgozzon, de olyan átfogó műre, amit ifjú

korában eltervezett, nem volt alkalma. Igaz, az Érti vagy az OEE az ötvenes 

évek végén stelcilezett formában közzétette a „Nagykanizsa vidékének 
m adárvilága a káros rovarok és rágcsálók elleni biológiai védelem szem 

pontjából" című művét, de az is csak egy „kutatási (rész)jelentés”-nek 

tekinthető. Később ugyanis az egyes fejezeteket árnyaltabban kidolgozta, 

kiegészítette. Jelen tanulmányt mi úgy próbáltuk összeállítani, hogy a külön
böző részfejezetekből és töredékekből lehetőleg a teljes Barthos-életmű 

egyik leglényegesebb fejezete, az Erdő és madár, összefüggő, ugyanakkor tagolt 

módon kerüljön az olvasók elé.
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ERDŐ ÉS MADÁR
(Madár a Nagykanizsa környéki élettérben)

I. NAGYKANIZSA VIDÉKÉNEK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA
i. Természeti viszonyok

Nagykanizsa vidéke -  keleti peremén a Kis-Balaton-ősláp kihagyásával -  voltaképpen olyan 
tájrészlet átlagos képét tünteti fel, amely főbb vonásaiban hasonló jellegű az ország, főképpen 
a Dél-Dunántúl hullámosán sík- és dombvidéki, kb. 20-25%-nyi erdősültségű, jobbára 
lomberdővel borított több tájrészletéhez. A dolgozatom keretébe bevonható vidék a mada
rak járta közép-dunai faunatartományból a pannóniai járásnak csupán egyik kiemelt, kis tér
részlete. Mint ilyen, a madárvilág ismertetésének szempontjából nem nyújthat egyebet, 
mint a kijelölt tájegység madárfaunájáról miniatűr vázlatokból összeálló profilt.

A természetet jellemző szüntelen változásokból következik: amikor a vidék állandó 
mozgásban levő madártársadalmának életébe, egyszersmind a kártevő rovarok és rágcsálók 
elleni biológiai tevékenységének tüneteibe tekintünk be, voltaképpen az átmeneti állapo
tok sorozatából kialakuló, olyan periodikus képet fogunk nyerni, amelyben továbbra is foly
tonos változások fognak történni. Ez nem egyedül a természet biodinamikai erején, hanem 
rajtunk, embereken is múlik, hogy a madárvilág munkája irányításunkkal mind 
előnyösebbé váljék a növénytermesztés épségére, valamint a gazdálkodásra. Ugyanakkor 
a madarakat önmagukért, természeti értékükért is érdemes bemutatni.

Nagykanizsa az északi szélesség 46° 27’ és a keleti hosszúság 34° 40’ metszőpontján 
fekszik, a Mura határfolyótól 15 km távolságban. Vidéke földrajzi körülírás szerint a 
Dél-Dunántul tájára esik. Ezzel nyugatról a Muratáj, délről pedig a Zágrábi-meden- 
ce szomszédos.

Növényföldrajzilag a dunai flórakerület Sopianocium tájékához tartozik. Hozzá nyu
gati irányban az Alpokalja, Praenoricum tájéka csatlakozik. Állatföldrajzi beosztása alap
ján a közép-dunai körzet Pannonicum (Transdanubicum) járásába tartozik.

Mint szorosan vett magyarországi erdővidék az erdészeti irodalomban Kanizsai 
erdővidék megjelöléssel szerepelt. Legújabb megjelölés szerint Déli Pannonhát 
erdőgazdasági táj. A Déli Pannonháttól nyugatra a Göcseji Bükkhát, keletre a Somo
gyi Homokhát erdőgazdasági tájak terülnek el. Éghajlati jellemzői: július hónapban 
20,8 °C középhőmérséklettel, évi csapadék 729 mm, ebből április-szeptember hóna
pokra 422 mm esik.

A vidéket a Kanizsa-völgy, közismert nevén a Principális-csatorna két részre osztja: 
keleti irányban a Belső-Somogyot elválasztó gesztenyés-tölgyes (Castanetum-Quercetlim) 
erdőhátra, nyugati irányban pedig Göcsej, az őshonos Fagetinn-Pinetum dombvidékre.

A tájegység tájrajzi arculata jobbára hullámos dombvidék: keletről 160-247 m, nyu
gatról 180-337 m változó magasságokkal.

Maga a Kanizsa-völgy 132-147 m szinten, sík, ártéri területen, átlag 3 km szélesség
ben húzódik a déli országhatártól egyenesen északi irányban a Zala folyó völgyéig.

Nagykanizsa „vidékének” körülhatárolása (rajonizálása), egységes alkotásánál fogva, 
nagyobb kiterjedés számbavételével sem jelent különösebb feladatot.

A vidék déli határvonala rögzített. Az országhatáron a Mura folyó torkolati szakasza 
a csurgói lapályig szabja meg a határt. Ugyanakkora távolsági sugarat vehetünk északi 
irányban, a Kanizsai-völgyben is. A közbefogott tájrészlet továbbra mind a két irányban 
azonos jellegű vidékre, a Muraköz síkságára és a Zala völgyére megy át.
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Hasonló a helyzet a nyugati irányban, de valamivel más a keletre eső tájon. Nyugat 
felé ugyanis többé-kevésbé közömbös volna kb. 25 km-nél szélesebb övben megvonni 
a vidék elhatároló vonalát, mivel az őshonos bükkös dombhátak arculata a Lenti kör
zetébe tartozó Pinetum-tájig egyenletes jellegű. Keleti irányban viszont 25 km-nél távo
labbra azért sem mehetünk, mivel egyrészről a különleges élőhelyet alkotó Kis-Balaton, 
másrészről Belső-Somogy homokos sík térsége külön leírást igényelnek.

Ami terület azután ebbe a szabálytalan kör alakú, kb. 1500 km2-nyi szárazföldi for
mációba beleesik, természeti elemeinek organikus összefüggése szempontjából -  mind 
a váltakozó részletek tekintetében, mind átfogó egészében -  egyöntetűnek tekinthető.

A szerző szorosabb értelemben vett megfigyelései szintén erre a körülhatárolt vidékre
-  mint részlegre (albiotópra) -  vonatkoznak.

Ami az egymástól elkülönülő művelési ágak eloszlási arányát illeti, maga Nagykanizsa 
város 7430 ha kiterjedésű határa mutat példát egyúttal a közvetlen vidék arculatára is:

szántóföld 35% vidéken 44% átlag 40%
rét 17% vidéken 13% átlag 15%
legelő 12% vidéken 8% átlag 10%

kert, szőlő 9% vidéken 9% átlag 9%
erdő 25% vidéken 25% átlag 25%
egyébfvízfolyás, 
beépített, terméketlen)

2% vidéken 1% átlag 1%

összesen: 100% vidéken 100% átlag 100%.

A művelési ágak eloszlása kedvező, és azt az arányosságot tünteti fel, amely Dél- 
Dunántúl sík- és dombvidékeit általában jellemzi. Rámutat a flóra és a vele együtt élő 
rovar- és rágcsálófauna változatosságára, egyben arra a körülményre, hogy azokhoz illő 
élethelyet biztosít a különböző igényű és életmódú madárfajok számára is.

A tájegység talaja: a Principális-csatorna mentén egészében megülepedett, gyeppá- 
zsitos homok, néhány hullámon televényszegény, száraz részlettel. A nagyobb kiterje
désű dombvidéken azután váltakozva könnyű és közepes vályog, helyenként nehezebb, 
félkötött agyag terül el. Kavicsos felület csak a Mura és alább a Dráva zátonyain és 
holtmedreiben található. A tőzeges lápvidék keleti irányban távolabbra esik, azon túl 
pedig a közép-somogyi lösz (számos gyurgyalag- és partifecsketeleppel) terül el.

Tekintettel a domborzati viszonyok több-kevesebb egyenletességére, a madarak 
függőleges (hypsometrikus) vonatkozásában változó fészkelése külön számbavételt 
nem kíván. Az abszolút szintkülönbség a szélső határok között sem több 200 m-nél.

A tájegység területén megforduló és átvonuló madarak számára a tájékozódás nem 
okozhat nehézséget. Tiszta időben akár a templomtornyok magasságából is betekint
hetik az egész vidéket. Megpillanthatják magát a Balatont, ellenkező irányban pedig 
szemrekaphatják a varasdi, 1010 m magas Ivancsica-hegységet.

A tájegység madárpopulációja szempontjából a vízellátási viszonyok általában ked
vezők. Tudvalevő, hogy a túlnyomó mértékben növényi szervekkel táplálkozó madár
fajok nagyobb része is fiókáit rovartáplálékkal neveli fel. Ivó- és fürdővízre velük egye
temben rászorulnak a táplálékváltó rovarevők is, amelyek a költés végeztével szívesen 
fogyasztják a növények magtermését.

A madárvilág mindenütt talál lassú lefolyású csatornákat és vízereket, az erdei, 
a kerti és a mezei területeken egyaránt. Ezenfelül időszaki vízre talál a megrekedt
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teknőkben, a csapadékgyűjtő földmedencékben, tócsákban, keréknyomokban, végül 
a jószágitatóknál.

Vízre leginkább a galambfélék szorulnak rá, a madarak társadalmában az egyedü- 
liek, amelyek szomjukat csakis úgy tudják oltani, ha csőrüket a vízbe mélyeszthetik. 
A többi szárazföldi madárfaj beéri azzal a parányi vízzel, amelyre az élő növény felü
letének egyik-másik, víztárolásra alkalmas részén is rátalálhat.

Nagyobb kiterjedésű, természetes állóvíz -  a keleti határvonalon -  a Baláta-ősmo- 
csár. Mesterséges állóvizet -  kb. 450 ha kiterjedéssel -  a halastavak alkotnak, minden 
egyes helyen az erdőtestek közvetlen közelében.

A mezőgazdasági növénytermesztés kiterjed mindennemű vetett, kapált és palántáit 
kultúrnövényre. Teret nyertek az olajmagvú és másodvetésű növények is.

Különös felemlítést igényel a bíborhere (Trifolium incamatnm). Ennek a takar
mánynövénynek a magját hazánkba elsőnek egy nagykanizsai kereskedő hozta be Fran
ciaországból, és az ő révén terjedt el előbb a város, majd a megye és azon túl távolab
bi vidékek szántóföldjein. A bíborhere korai kaszálása a madárfaunából legelőbb 
a foglyot és a fácánt érinti érzékenyen. Hasonló hátránnyal jár a földön fészkelő (ter- 
ricol) mezei madarakra (fürj, haris, pacsirta, sármány, elvétve réti fülesbagoly is). Ez 
okozza a Dunántúl északabbra elterülő vidékeivel szemben Nagykanizsa vidékén 
főképpen a rovartáplálkozásban kiadósan részt vevő fogoly, fácán és fürj jóval mérsé
keltebb madársűrűségét.

A fejlett szarvasmarha-tenyésztés hozza magával a takarmánynövények számottevő 
termesztését, az évelő növények tarlói viszont kedvező helyzetet teremtenek a mezei 
pocok átteleléséhez.

2. Növényvilág

A fás növényzettel borított területek viszonyaival bővebben szükséges foglalkoz
nom, mivel a szárazföldi életmódú madárfajok környezetét leginkább ez adja. Iga
zolja az a tény, hogy a rovarokkal, valamint a rágcsálókkal táplálkozó madaraink leg
nagyobb része az életközösség legszorosabb kapcsolatában áll az erdővel, illetve a fás 
növények szövetkezeteivel. Tevékenységük azután nemcsak erdészeti, hanem több 
vonatkozásban mezőgazdasági szempontból is kiemelkedő. A fészkelést és a fianeve
lést biztosító fás növényzet bocsátja szárnyra a legtöbb madárfajt, amelyeknek mind 
kiránduló, mind tápláló területei közé a mezőföldek is tartoznak.

A nagykanizsai erdővidék átlagos erdősültsége eléri a 25%-ot. Nemzetgazdasági 
szempontból ezt az arányt szokás olyan értelemben kielégítőnek venni, hogy egy 
kultúrország faanyaggal történő önellátását kiegyensúlyozott és tartamos mértékben 
biztosítja. Azonkívül ideális állapotot teremt éghajlati, valamint a kistérségi növény- 
termesztés szempontjából, hozzászámítva a helyi jólétre szolgáló anyagi és egyéb 
előnyök vonatkozásait is. Hasonlóan kedvező madártani szempontból is.

Az imént körülhatárolt vidéken azonban az erdőknek minősített, egységes fásnö- 
vény-szövetkezeteken felül kb. 5%-bán még más fás flóra is teret foglal ligetek, facso
portok, gyümölcsösök, fáslegelők, csenderesek és fasorok alakjaiban. Az erdei biotóp 
jelentékeny kibővülése hozza azután magával, hogy a lignoza-növényzettel együtt 
élő madárfajok vidékünkön változatos számban tartózkodhatnak.

Az egyes erdőtestek térfoglalása nagyon különböző. A kisebb (5-25 ha) kiter- 
jedésűektől kezdve a közép nagyságú (150-450 ha) erdőtestek sorozatán át az össze
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függő nagyobb erdőségig (800-3000 hektár) különböző szerkezetű erdők díszítik a 
nagyjában mezőségi jellegű flóravidéket.

Madártani szempontból említést érdemelnek az un. parcellázott magánerdők. 
Többfelé megtalálhatók, nagyobb számban Nagybakónak, Újudvar, Gelse, Zalaszent- 
balázs községek határában. Az egészen parányitól (0,2 ha), az átlag 1,0 ha kiterjedésűtől 
a maximum 2,0-5,0 ha felső határig, változó kiterjedésű erdőrészletek. A legtöbb helyen 
ugyan összefüggően, 50-70 ha kiterjedésű erdőkké tömörülnek össze, de emellett is a leg
változatosabb erdőképet tükrözik. A parcellák legtöbbjének faállomány-szerkezete 
ugyanis -  a különböző kezelési módszerek arányában -  lényegesen elüt egymástól. Fanem, 
kor, sűrűség, szál- és sarjerdő alak, elegyesség, ápolási állapot, a felújulás, fahasználat ki
vitelezése többé-kevésbé változó. Egészében a lépcsőzetes szintek útján ligetes jellegű- 
ekké válnak, s mint ilyenek, ha nem is erdőgazdasági, de a madársűrűség szempontjából 
kedvező megjelenésűek.

A vidék erdőségeit fekvés szempontjából általában erős területi tagoltság jellemzi. Ez 
a körülmény azután újabb különleges helyzetet teremt. Például veszek egy közelebbről 
ismert erdőbirtokot, amely tulajdonjogánál fogva azelőtt egységes kezelés alatt állt (Inkey- 
uradalom). Kiterjedése 2000 ha, elkülönítve 4 üzemosztályra. Ennek az egész erdőbirtok
nak a határvonala kitesz 63 km-t, ebből 25 km szomszédos, idegen erdővel érintkezik, 38 
km hosszú vonalon pedig nyílt mezei térségen halad. A határvonalak 63 km hosszúsága 
azt jelenti, hogy hasonló, 2000 ha területű négyszög alak határvonalának 3-szorosával, 
ugyanakkora a kör alakúnak pedig közel 4-szeresével ér fel. Az erdőben megtelepedő ma
dárfajok elhelyezkedése szempontjából ez nagy különbség. Az erdőszegélyt kedvelő 
(erdőszéli) madárfajok számára (mezei poszáta, szürke légykapó, erdeipipis, sármány, ten- 
gelic, tövisszúró gébics, gerle, fekete rigó, nemkülönben fogoly, fácán) előnyösebb kikép
zést jelent. Nagyobb mértékű bokrosodás és gazosodás, több napfény, bővebb magtermés, 
a kijáró revír közelsége, a magasból való figyelés lehetősége a madarak számára mint 
előnyös tényezők vehetők tekintetbe. Tisztások az erdőben, nyúlványok (enklávé), vala
mint távvezetékek mentén, folyók, csatornák, tavak szintén erdőszegélyeket alkotnak.

Amennyiben ki terjeszkedünk az erdőbirtokot behálózó nyiladék- és úthálózati rend
szerre is, 2000 ha-nál kb. 5% esik az erdő sűrűségét és záródását elválasztó nyílásokra. Ez 
kb. 10 km olyan újabb vonalat eredményez, amely nem egy madárnak szintén megfelelő.

A nagyobb testté tömörülő erdővel szemben ezen fekvési és területi tagoltságnak azon
ban más élettani jelentősége is van. A 3- és 4-szeresen hosszabb nyitott határvonal ugyan
is alkalmasabb a kívülről támadó rovarok, elsősorban a cserebogarak, valamint a mezei 
rágcsálók behatolására is. Tehát amennyivel kedvezőbb a madaraknak, annyival jobb 
a rovaroknak, rágcsálóknak is.

A tájegységtől nyugati irányban a Zalai-halomvidék (Zalahát) kiterjedt erdőségei 
következnek, fel Vas megyéig. A szomszédos megye hasonlóan 25%-os, viszont a keletre 
elterülő Somogy megye csupán 20%-os erdősültségű. Az országhatáron délről túl eső táj 
már a 37%-os erdősültség arányát éri el.

A fás növényen fészket építő madár szempontjából döntőbb fontosságú magá
nak a kiválasztott fának és bokornak az alakja (magassága, törzssimasága, ágszerkezete, 
valamint lombossága), mint a faneme, de reá nézve ez utóbbi sem egészen közömbös, 
sőt ligetekké, facsoportokká társulásaik esetében jelentőséggel bír. Miután a tájegység 
erdeinek uralkodó fafajaiban az utóbbi 50 év folyamán több eltolódás következett be, 
célszerűnek tartom, ha a beállott változásokra rámutatok. Az adatok egyúttal rávilágí
tanak a monophag és polyphag rovarvilágra is.
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cser
bükk
gyertyán
ákác
éger (mézgás, részben hamvas) 
fenyő (több fajjal) 
vegyes lombfa

múltban jelenleg
lan) 55% 47%

5% 10%
13% 7%
5% 8%
8% 12%
3% 3%
8% 6%
3% 7%

összesen: 100% 100%

Ebből látjuk, hogy teret veszítettek a tölgyek és a fenyők, erősebb mértékben 
pedig a bükk. Teret nyert azonban az elegyetlen állományokat alkotó, gyors növé- 
sű ákác.

A tűlevelű erdőrészletek uralkodó fafaja az erdeifenyő. Aránytalanul kisebb elter- 
jedésű a fekete- és a lucfenyő, szórványos előfordulású a vörös-, sima-, szurkos- és 
Banks-fenyő. Egyes példányokban exota conifera-k is találhatók.

A vegyes lombfák csoportjába sorozhatok a kőris, nyír, gesztenye, madárcseresnye, 
szil, juhar, hárs, nyár, fűz, helyenként egyéb fafaj (dió, eper, boglárfa, bálványfa, vad
körte, vörös tölgy stb.).

Bizonyos madárfajok szempontjából az egyes fafajok termése az irányadó; tölgy-, 
cser- és bükkmakk, madárcseresnye, fenyőtoboz stb. alakjában. Emellett a madarakra 
közvetlenül ható tényezők: az erdő faállományának elegyessége, koreloszlása, sűrű
sége, illetve záródása, ezen elemekből kifolyólag pedig az erdő megjelenési alakja és 
belső szerkezete. A tervszerű üzemszabályozásból következnek azután a folyama
tos erdőgazdasági műveletek, aminők a tisztítás, gyérítés, fahasználat, felújítási fel
adatok, végül szállítás és tárolás, nemkülönben az elő-, köztes- és mellékhasználatok, 
vadgazdaság stb. Mellékes hatóerejű tényezőknek nevezhetjük továbbá az erdők beren
dezési tárgyait, látogatottságát, úthálózatát, nem utolsósorban pedig a nép művelt
ségi fokát, megrögzött szokásait és életszínvonalát, valamint az erdővédelem mes
terséges módszereit. Mindezek a tényezők, amelyek az erdő életében változó 
állapotokat teremtenek, természetszerűleg kihatnak a madárvilágra is.

A főállománytípusok szerkezetének összetevői, aminők: a kimagasló, uralkodó, 
elmaradó, továbbá a túlszárnyalt, mellészorult, elnyomott, sérült és betegeskedő, 
valamint száradásnak indult fák, végül a fényigényes és árnyéktűrő törzstársulások út
ján kialakuló vertikális koronaszintek legkevésbé sem közömbösek a rovar- és madár
faunára. A faállományt alkotó fafajok egyikét-másikát ugyan erdőgazdaságilag nem- 
kívánatos (gyom-)fáknak minősíthetjük, a megtelepedő madarak igényeinek azonban 
megfelelhetnek. Egyes fafajok, éppen a szórványosan és elegyesen előfordulók sorá
ból, legfeljebb annyiban vonhatók kritika alá, mivel laza lombozatuk (pl. vörösfenyő, 
kőris, nyír), vagy kitöltetlen lombsátruk (pl. simafenyő, g e s z t e n y e ,  platán, vörös tölgy) 
miatt a fészeképítésnél kevésbé jöhetnek számításba. Ejjelező vagy nappalra is elre
jtőző madarak előszeretettel keresik fel a lombjukat későn lehullató fákat -  szem
ben a korábban lombjavesztettekkel. A tűlevelű fák -  a vörösfenyő kivételével -  a tél 
folyamán is kedvelt pihenő szállásai a madaraknak. Kanizsa vidék elegyes erdőségei 
e tekintetben kielégítők.
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A magasra nőtt, méghozzá ágtalan, sima törzsű fákat a magas koronaszintben 
fészkelő, főképpen a nappali ragadozó madarak kedvelik. A sűrű ágszerkezetű és kitöl
tötten összeboruló lombozatú fákhoz viszont, kevesebb figyelemmel magasságukra, 
a legtöbb erdei madár előszeretettel vonzódik.

A madarak a terebélyes fákat előnyben szokták részesíteni a gúla (piramis) alakúak- 
kal, az éjjeli megszálláskor és nappali elrejtőzéskor (pl. baglyok) pedig a lombtartókat 
a korán lombhullatókkal szemben.

A zártan fészkelő madárfajok számára különleges értéket jelentenek a túlkoros, 
elvénhedt s egyben odvas fák. Nagykanizsa vidékén ezer holdakra felmenő területen 
álltak 200 év körüli tölgy-, cser-, bükk- és szórványosan egyéb fák, amelyek csak a közel
múltban kerültek tuskóirtás útján kitermelésre. Rezervátum hiányában ezekből legfeljebb 
mutatóban találunk helyenként egy-egy óriási példányt.

Feltételezhető volna, hogy az ilyen túltartott, romlásnak indult fák, mi több, ele- 
gyedenül, többnyire csak 0,2-0,5 sűrűséggel összetársuló erdőrészletek rovarkárosítással 
fenyegető fészkeket, gócokat jelenthetnének. Megfigyeléseim szerint azonban mind maguk 
a fák, mind a szomszédos, különböző korú, többnyire hasonló fanemű erdőrészletek 
a rovarfertőzéstől mentesek maradtak. Csupán az következett be, hogy a pudvás tölgyfák
ban élő szarvasbogár (Lucanus cervus), nemkülönben a hőscincér (Cerambix heros)1 
a fák eltávolítása után szemmel láthatóan, szinte az utolsó példányig megfogyatkoztak.

Elsőben a madarak voltak azok a közreműködők, amelyek -  még az öreg erdők 
fennállása idején -  gondoskodtak az állományok épségéről. A túlkoros fák törzs- és ág
villás hasadékai, korhadt faágak repedései és a félig levált fakéreg közei szolgáltattak alkal
mas fészkelőhelyet a leghasznosabb madarak (fakusz, cinegék, légykapók, baglyok stb.) 
számára. Ezekről a vastag törzsű fákról a kiácsolt faodúk sem hiányoztak, hogy otthont 
nyújtsanak a kisebb-nagyobb termetű, hasznosan tevékenykedő madárfajok (harkályfé
lék, seregély, nyaktekercs, búbosbanka, szalakóta, csóka stb.) számára.

Odúk képződése ezentúl azonban nem csupán az évszázados fákon várható, hanem 
a mai erdőgazdálkodás kereteibe beilleszkedő gyors növésű, főképpen lágyfák (nyárfé
lék) törzsein is. A fa korához képest legkorábban találunk hasadékot, üreget, odút a fűz
fákon. Ebből a célból áradványos és megrekedt vizű helyeken, továbbá vízerek mentén 
a füzek fenntartása ajánlatos. Számba jöhet a gyenge talajon helyet foglaló bálványfa is.

Amikor az erdők faállományai szerkezeténél tartunk, szükséges kitérnünk a fás növény
zethez tartozó alsó koronaszintre, a cserjés-bokros flórára is, mint -  erdészeti megjelölés 
szerint -  az erdő mellékállományára. A cserjeszintet egészíti ki a talajszintet takaró fii- és 
dudvaszint, fenyveseinkben külön a szőnyeget alkotó mohaszint.

Ez a talajvédő, a lehulló magvakat befogadó, helyenként tömör szint mind a rovarok 
(gazdanövények vonatkozásában!), mind a földön fészkelő és bokorlakó madarak szem
pontjából bír annyi jelentőséggel, akár az elsőrendű fákból összeálló főállomány. A bo
korszintnek a lombalmot szaporító és megkötő szerepe ugyanis különös fontossággal hat 
a rovarokra, valamint a madarakra egyaránt. Például a fülemile, veresbegy, éneklő- és fe
kete rigó nem is nélkülözhetik a lombleveles alomtakarót, közötte és alatta rovari szer
vezetek után kutatva. Az alomtakaró viszont védő otthona a kártevő rágcsáló és egyéb álla
ti szervezeteknek is.

Erdőgazdasági üzemmódok vonatkozásában a szálerdő és a sarjerdő viszonya a kb. 7:3 
arányban írható körül. Eltekintve az egymástól lényegesen elütő erdőalakok erdőgazdasá
gi értelemben vett bírálatától, tényként állapítható meg, hogy a rovarevő madarak elhelyez
kedése szempontjából mind a két erdőalak megfelelőnek, illetve alkalmasnak tekinthető.
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Kanizsa vidékének erőteljes termőhelyű erdeiben jól tenyésznek a különböző tör
pefák és bogyótermő cserjék. Ezek elősegítik az alacsony szinten fészkelő több madár
faj megtelepedését, és előnyösen egészítik ki a védő környezetet. Ilyen cserjék: a feke
te bodza, fagyai, vörösgyűrű som, mogyoró, bangita, benge, kecskerágó, az erdők 
szélein és tisztásain a galagonya, kökény, vadrózsa, nedves helyeken a rekettye- és tör
pefüzek. Helyenként előfordul a boróka és a seprűjeneszter, kevés földi bodza, iszalag. 
Nagyon elterjedtek, főképpen az erdeifenyő és éger szálasok területén, a földön kúszó 
és indáival gyökeret verő évelő félcserjések, szedrek alakjai.

A vadon tenyésző bogyós cserjék kiadós terméséhez több rovarokkal táplálkozó madár
faj alkalmazkodhat (alimentatio adaptata), és ez több esetben lehetővé teszi az áttelelé- 
süket is. Táplálékot adnak a téli vendégmadaraknak is.

Az erdőkön felül, különböző sűrűségű társulással, külön fás növényformációt képez
nek a kertek, ligetek, parkok, gyümölcsösök, fáslegelők és facsoportok. Mindezek 
az erdei életmódú madárvilágnak élőtérbeli kiegészítői. Főképpen a ligeti (erdőszéli) mada
rak kedvelik, és a vándorúton levő madaraknak is megszállóhelyei („ebédlőfák”).

A tájegységen 9%-os területaránnyal, elszórt foltokban a szőlőművelés alá vont 
dombhátakat mindenütt gyümölcsfák díszítik, beleértve a dió- és gesztenyefákat is. 
Az utóbbiak szórványosan a zárt erdőkben szintén előfordulnak, ahová magvaikat ma
darak (szajkó, örvös galamb) vitték magukkal (endozoikus telepítés). A magas korig kí
mélettel fenntartott fákról nem hiányoznak a természetes fészekodúk sem.

Hasonló kedvező élethelyet biztosítanak a madarak számára a fáslegelők, a régi 
erdők reliktumai. Helyenként kivételesen nagy méretű fák találhatók (tölgy, cser, bükk, 
gesztenye, vadkörte). Ezek gyakrabban adnak jó minőségű, bőséges termést. A hivata
los erdészet az utóbbi időben nem egy 20 m3-es, ép állapotban álló faóriást vett nyil
vántartásba. A szalagokra felparcellázott, volt magánerdők határmezsgyéin szintén áll
nak egyesével ún. „vitás”, „peres” faóriások. Ezek rendszerint jó magtermők.

Ligeteket képeznek egyes patakok és vízerek mentén a galéria alakban húzódó ége
resek (berkek), a Mura árterén pedig a füzesek.

A parkok faállományai a háborús cselekmények következtében súlyos kárt szenvedtek.
Facsoportokat a legelőkön, a réteken és a vízmosásos teknőkben találunk; a régi, 

erdőjellegű tájrészletek maradványai -  magas lombfákkal, helyenként sűrű cserjések
kel. Ezeket a magasabb fokú sűrűséggel szemben kevésbé igényes madárfajok kedvelik 
(varjak, aranymálinkó, kis őrgébics, vörös vércse stb.). A facsoportokat azonban hova
tovább ákácosok váltják fel, elősegítve különösen a gerlék és a tövisszúró gébicsek fel- 
szaporodását.

Az odvas fák fogyásával tart lépést a főképpen mezőgazdasági (állattenyésztési) vona
lon érdekelt rovarfogyasztó madarak (seregély, búbosbanka, szalakóta, légykapók, csóka) 
számának nagy mértékű apadása.

Néhány helyen a madarakat bozótosok várják, rekettyés, tüskeszedres, kökényes, 
vagy náddal felvert kisebb foltok. Voltaképpen csendereseknek (remízeknek) 
tekinthetők. Kisebb bujkáló madarak költő- és éjjeli szállóhelyei. Hozzájuk számíthat
juk a felhagyott téglaégetők és földbányák bozótosait is. Vadvédelmi (fogoly, fácán) 
szerepük elsőrendű.

Végül a sorfákról kell megemlékeznem. Az Alsó-Zala-vidék ismert nevezetességét 
adták régebben a „zalai pálmaligetek” A mezőgazdasági táblák és csapások szegélyén, 
valamint a majorok környékén kilométerek hosszúságában elnyúló jegenyenyár fasorok 
jelentették ezeket a „pálma” ligeteket. Az uralkodó jegenyenyár mellett azután ákác, le
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pényfa (glédics), bokrétafa, eperfa, fekete dió, hárs, hellyel-közzel boglárfa, bálványfa, 
cseresnye, zselnicemeggy, dió, tölgy, gyertyán, ritkábban japánákác és osszázsnarancs 
foglaltak helyet. Nagy részük sajnos már a múlté. A madárfauna szempontjából kétség
telenül jelentős szerepet töltöttek be. Az új, tervszerű fásítások lesznek hivatottak arra, 
hogy azok a mezőségi madarak számára -  évtizedek múlva -  számottevő tényezőkké 
váljanak.

A háborús évek szertelen mértékű pusztításai után örvendetes látni, mint terjed 
újabban a hivatalos szervek és a nép körében a fa szeretete és megbecsülése. Számos 
helyen új és kiegészítő fásítások vannak folyamatban. Ezek lesznek hivatva a dűlőnként 
még mutatkozó nagy kiterjedésű, puszta térségek fásításával nem csupán a környezet 
miliő-képét emelni, hanem a madarakat is közelebb hozni a kártevő állatokkal össze
függő anyagcsere folyamatához. Kívánatos volna azonban nem egyedül a fák, hanem 
a gondozott cserjék felkarolása is.

Végül megemlékezem a vidék szőlőhegyei határvonalain szokásos módon felépített 
(felhányt) venyigegyepűkről. Ez az elkerítés ugyan holt anyagból áll, de a felburjánzó 
gaz és futócserje (iszalag) útján rejtekhelyei nyújt számos rovar és rágcsáló, egyben 
azonban a madarak számára is. A megülepedett, vízszintes fekvésű venyige- és fatör- 
melékhalmaz fészkelésre is alkalmat szokott adni.

Hasonló szerepet tölthetnek be a nyáridőre is kiterjedő, hosszabb tárolásra elhelyezett 
ágfarakások mind az erdei fahasználati területeken, mind másutt, ahol a helyszínen vala
miféle faanyag termelése folyik. Veresbegy lesz az első madár, amelyik fészkelést fog a raka
tokban vállalni, védelmüket azonban más rovarevő madarak is igénybe veszik, közöttük 
például a lappantyú. A vidék erdeiben a közelítési és szállítási viszonyok eléggé kedvezőek. 
A kitermelésre kerülő szer- és tűzifaanyag idejében szokott a vágásterületekről elkerülni, 
ennélfogva a rovarfertőzéstől (szúfélék) általában mentes marad.

3. Állatvilág

A Nagykanizsa-vidéki állatvilág részletes bemutatása nem lehet a feladatom, ezért 
csak néhány, a továbbiakban nem részletezett csoportot emelek ki mind a rovarok, 
mind a madarak, mind pedig az emlősök közül.

Kezdjük a rovarokkal!
„Életünk örökös harc a rovarvilág ellen.” A leírt rovarfajok száma kétszerannyinál is 

több, mint az összes többi állatoké együttvéve. Ha abból indulunk ki -  írja Mocsáry 
hogy Magyarország más európai országok állatfaunája, közelebbről rovarfaunája szem
pontjából mennyire fajgazdag, nem feledkezhetünk meg a növényekről sem. A statisz
tikusok ugyanis a Kárpát-medence növényvilágát vették alapul, és az egyes növényeken 
élő rovarfajok számát (mint az állatvilág leggazdagabb társaságát) állapították meg. 
Olyan növény ugyanis, amellyel rovar ne élne együtt, tulajdonképpen nincs.

A rovarok szédületes arányú szaporodásukkal a jövő egyeduraivá válnának, ha az ember
rel szövetséges rovarok és a rágcsálókkal táplálkozó emlősök mellé nem állnának a 
kártevő rovarok élenjáró ellenfelei, a madarak is. Ezek a madarak, amelyek például a tár
gyalt tájegységen a szárazföldi madárfauna fajainak kb. 83%-ával kisebb-nagyobb mér
tékben vesznek részt a biotikus kártevők apasztásában, még a (rovar)gazdanövények 
korlátozásában is közreműködnek.

Ha valaki végiglapozza Mayr 568 lapszámú, nagy erdőműveléstani könyvét 
(Waldbau, 1909), a mű végén az erdő állatvilágára szánt néhány sorra fog találni. A szerző
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az elegyetlen faállományú erdőről írja, hogy az állatvilág tömeges elszaporodása esetén 
az erdő fennmaradása kérdésessé válhatnék, mert az állatok tömege bizonyos fafajokat 
használ, illetve részesít előnyben a többivel szemben. Olyan példa azonban nem isme
retes, hogy valamely terület a növényevő vagy a talajt átalakító állatok tevékenysége 
folytán erdőtlenné vált volna. Nevezetesen: a növényvilággal együtt az állatvilágnak is 
el kellene pusztulnia. A természet az őserdőben az állatok tömeges elszaporodása ellen 
sokféleségével és azzal védekezik, hogy a tömeges elszaporodást tömeges megbetege
dés, ill. járványok követik.

Amikor a rovarok világából kiemelem a cserebogarat (Melolonthidaé) olyan problé
ma áll előttem, amelyik messzire kinő egyetlen vidék keretéből, mert kiterjed az ország 
egész területére, az erdei, a kerti és a szántóföldi élőterekre egyaránt.

Az erdőgazdaságban a cserebogár kártétele főképpen a csemetekertekben, valamint 
a talaj feltörésével és porhanyósításával járó felújítások területén nyilvánul meg. A bogár 
álcája (pajorja, csimasza) tudvalevőleg a kultúrnövények föld alatt élő szerveit rágásai
val, a nemző (imago) bogár pedig a fás növények lombfalásával a fákat rongálja meg. 
Az álca rágása a zsenge facsemeték teljes pusztulását is magával hozhatja.

A közönséges cserebogár (Melolontha vulgáris) rokonaiból a kalló-cserebogár 
(Polyphylla fullo) nem fordul elő vidékünkön, ellenben a már egy év alatt kifejlődő búza
cserebogár (Rhizotragus solstitialis) gabonavetéseinkben időnkint fel szokott lépni.

A kirepült bogár vidékünkön -  az V. és VI. sz. törzsek határvonalán -  a 3 évenként 
periodikusan visszatérő kitörések alkalmával -  szokása szerint -  a lomberdő széleit, a faso
rokat és a facsoportokat szokta tömegesen ellepni, zárt erdőkben azonban nem hatol 
be mélyebben. A dombvidékek növényzetét kisebb mértékben támadja meg, sőt el is kerü
li. Legerősebb a lepetézés a homok talajú síkságon, a fedő növényzetet időlegesen 
nélkülöző laza, száraz talajban. Maga a periodikus kirajzás sem egyenletes és tömegé
re nézve változó. Kirepülő bogarakkal azonban -  részleges elő- vagy utórajzásból -  szór
ványosan, szinte minden tavaszon találkozhatunk. Fogyasztóik sorából nem szoktak hiá
nyozni a madaraink sem.

A bogarak leszedésével és összegyűjtésével többször foglalkoztak. A legutóbb beve
zetett növényvédelmi szolgálat a kártevők életét ezentúl fokozottabb figyelemmel fog
ja kísérni.

Sertések behajtásával -  megfelelő felügyelet mellett -  a bajcsai erdő fertőzésnek kitett 
egyik részletén kísérleteztem, az átmeneti legeltetést egybekapcsolva a rágcsálók irtá
sával. Egyéb helyen erre nem került sor -  tekintettel az erdők állapotára.

Visszaemlékezve az elmúlt évtizedek erős berajzásaira, ahhoz a megállapításhoz jutot
tam el, hogy a cserebogár-sűrűség a múlthoz viszonyítva fokozatos visszaesésre, gyen
gülésre mutat.

A kártevő rovarok előfordulásával kapcsolatosan térek ki a kitermelésre kerülő faanyag 
tárolásának a körülményeire is.

A vidék általában kedvező szállítmányozási viszonyai teszik lehetővé, hogy erdeink 
mindenféle faterméke idejében kifuvarozható, ezért hosszabb időre kiterjedő külső tá
rolást nem igényel. A szokásos módon gyakorolt fatermelés -  a véghasználatoknál 
rendszeresen tuskó- és gyökérirtással -  többféle várható rovarfertőzésnek veszik elejét. 
Az erdőn átmenetileg kérgezetlen állapotban készletezett szer- és sarangolt tűzifán -  
kevés számú kéregszú kivételével (fenyőn, cseren, szilen) -  másodlagos károsítok sem 
szoktak jelentkezni. A termelési helyek törmeléke ugyancsak gyors kiszállításra szokott 
kerülni, a vágásterületek letisztítását pedig magának a sorra kerülő felújításnak a műve
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letei kívánják meg. Erdeinkben a mezőgazdasági elő- és közteshasználattal egybekötött 
felújítási módszer azonban kétségtelenül kedvez a cserebogarak lepetélésének. Ettől 
csakis a természetes felújulású erdőrészletek fognak a jövőben is mentesülni.

A rovarok közül külön kell megemlékeznem a jövevény fajokról.
Evek előtt jött a hír a kolorádó- vagy burgonyabogárról (.Dotyphora, Leptinotarsa 

decenlineata), hogy Zala nyugati felében egy-egy ponton fellépett, azontúl azonban -  a gyors 
beavatkozás eredményeként -  csupán itt-ott vették számba (1952).

A bundásbogár (Epicometis birta) jelentkezése egyes mezőkön szórványosan tényle
ges megállapítást nyert, számbavehető károsítással azonban nem járt, az idő szerint 
sem merült fel panasz ellene (1954).

A juhar- és eperfákon 1951-ben a vidéken több helyen fellépett fehér szövőlepke 
(Hyphantria cunea) kis mértékű bevezető állapotban és kevés helyen figyelhető meg. 
Előreláthatólag nem fog tömegessé válni -  egyrészt a gazdanövények kevés száma foly
tán, másrészt a folyamatos intézkedések következtében (1952).

Sajnos 1952 óta a fenti esetekben más történt. A burgonyabogár és vele egyidőben 
a fehér szövőlepke 1954. nyár elején a tájegység egész területén már nagyobb mérték
ben léptek fel. A burgonyabogár északnyugati irányból, a fehér szövőlepke pedig kelet 
felől érkezve fertőzte meg több helyen a vidéket. A növényvédelmi szolgálat azonnal 
akcióba lépett, a védekezés folyamatosan tart. Félő azonban, hogy a fertőzés a jövőben 
is kijuthat és folytatódhat.

Nagyobb veszélynek kell tartanom a burgonyabogár és kisebb veszélynek a szövőlep
ke a fellépését. Ez utóbbitól megtámadott pontok a fákon csakhamar felfedezhetők, és 
a mechanikai védekezések azonnal be is vezethetők. A fákon élő madár is jóval számo
sabb, mint a gyakori nyári művelés alá kerülő burgonyaföldeken.

A szövőlepke ugyan rátámadt már az ismert gazdanövény fáiról a gyümölcsfákra és 
szórványosan egyéb fásnövényekre is (.Bovey szerint Európában 94 különböző növény
re), a fertőzés azonban, amíg kevés helyen lépett fel, lokalizálhatónak bizonyult. Példa 
erre az erdőségektől körülvett nagybakónaki völgy. Ide aránylag túl messziről, felte
hetően szél által sodorva kerültek be a lepkék 1954 nyarán. A bükk-tölgy-gesztenye- 
ákác erdők övében csak két ponton, főleg a kerti gyümölcsfákon telepedtek meg. Az azon
nali beavatkozás azonban -  a mostani jelek szerint -  a fertőzésnek véget vetett. Sajnos: 
az egyes gazdák részéről hanyagságot lehet tapasztalni: nemtörődömséggel nézi el a fáin 
és a bokrain a károsító rovar feltűnő jeleit, és azokhoz hozzá sem nyúl. Nagyon téved, 
ha minden tisztogató munkát a madaraktól vár.

Az új kártevők biotikus ellenségeit az állat- és madárvilágból még kevésbé ismerjük. 
A megfigyelések folyamatban vannak. A szövőlepke viszonyában figyelemben részesül
nek a mezei és házi veréb, az erdei pinty és egyéb madarak is.

A burgonyát vidékünkön ugyan nagyban nem termesztik, csak kisebb parcellákon, 
viszont annyira elterjedten, hogy minden egyes gazdának van burgonyaföldje. Ezért 
találhat rá a kártevő bogár minden nehézség nélkül a gazdanövényre, és ott eléggé rej
télyes módon felszaporodik.

A burgonyaföldeken alig található madár. Ennél a biológiai védekezés jóval körül
ményesebbnek látszik. A burgonyabogárnál a fácán jöhet szóba -  írja Melzer (Dér 
Wald, Berlin NDK. 1953. OMgK fordítása): „A fácánról már régebben is tudtuk, hogy 
szorgalmas rovarpusztító. A hasznosságáról vallott nézetet még jobban megerősítik az 
újabb megfigyelések, amelyek azt bizonyítják, hogy a fácán a mezőgazdaság egyik leg
veszedelmesebb ellenségének: a burgonyabogárnak a leküzdésében is eredményes
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segítőtársa az embernek, betelepítésének megfelelő csenderesek létesítése az előfeltétele.” 
(Tény, hogy a fácán a mezei csenderes /remíz/ útján kerül legközelebb a szántóföldek
hez. Előfordulhat, hogy ilyen módon betöltheti a pulykák szerepét. Seregestől szokták 
ugyanis a pulykát cukorrépa-ültetvényre kihajtani.) Vidékünkön a fácán ez idő szerint 
azonban csak szórványosan fordul elő.

Az emlősök közül legelőször a denevéreket (Cbiroptera) taglalom. A rovarokkal való 
táplálkozás ugyanis a madarak mellé állítja az emlősök egyik különleges életmódú cso
portját, a denevéreket. Ezek meleg időben alkonyatkor szárnyra kelve -  a baglyokkal 
és a lappantyúval egyidőben -  indulnak el rovarászó útjukra. Köztudomású: „a dene
vérek a rovarevő madaraknak nem versenytársai, hanem szövetségesei, érdekeik útja 
nem kereszteződik”

A hazai denevérfajokból a hegyvidéken és a barlangokban lakók nálunk nem jöhet
nek szóba. Szerény keretű ismereteim alapján csak három fajjal foglalkozhatom, ame
lyek vidékünkön, sajnos, mind kisebb számarányban fordulnak elő.

Míg a törpedenevér (Pipistrelluspipistrellus) esténként 3-8 m magasságban csapong 
az erdők szélén, vagy a gyér erdő vastag fatörzsei között, addig a közönséges denevér 
(Myotis myotis) az erdő nagyobb tisztásai felett kb. 20 m magasságban vadászik. A har
madik fajnak, a korai denevérnek (Nyctalus noctula) vadászterülete szintén az erdő, 
az erdők széle és erdei tisztások. Ezek felett mintegy 60-100 m magasságban szállong 
a legnagyobb fák sudara felett, és éppen azért hasznos, mert oly szinttájban vadászgat, 
ahol rovarpusztító apró madaraink csak elvétve fordulnak meg. „Ha ugyanegy helyen 
több faj tartózkodik, mindegyik a levegő más-más rétegében keresi táplálékát. Műkö
désükben tehát olyképp egészítik ki egymást, mintha egy óriási, a rovarrepülés legfel
ső határáig terjedő háló söpörné végig a levegőt.”

És ez így is volt a mi régi, öreg erdeinek körülfogó fiatalosok nyiladékai felett, ami
kor az erdei szalonka alkonyati húzására váró vadász egyre-másra kapkodhatott a fegy
vere után a minduntalan jelentkező és hangtalanul érkező szalonkának elnézett dene
vérek láttára. Ma már azonban a túlkoros fákból egyes példányokat is alig-alig találunk, 
így a tágas üregű, vén fák nem biztosítanak a faodúkban lakó denevérek számára hol 
nyári, hol téli lakást. Ezek alapján megérthető, mi okból gyérült meg annyira az erdőt 
lakó denevérek száma. De mi okból fogytak meg a magas és lakadan épületekhez ragasz
kodó fajok is? Tornyokat és padlásokat járó kőművesek, ácsok és bádogosok manapság 
alig-alig találnak denevérek nyomaira. Pedig már régóta kiment a szokásból az a vissza
taszító látvány, minőket a századforduló idején a kerítésekre kiszegezett denevérek képe 
tárt elénk. A mai gyerekeket mindamellett, hogy immár aggodalomra okot adó szen
vedéllyel űzik a puskázást, a denevérek nem érdeklik. A házimacskák tehetnek bennük 
kárt, de aligha többet, mint annak előtte. Ami azután a madarakat illeti, azok sorából a 
bizonyos oldalról meggyanúsított vörös vércse szóba sem jöhet. Az éjjel vadászó bag
lyok legfeljebb elvétve ejtenek zsákmányt a denevérekből -  akár az erdők területén, 
akár az épületek környékén. Egyedül a gyöngybagolyról, erről a házaknál élő bagolyfaj
ról derült volna ki, hogy elfogdos a repkedő denevérekből (helyi néven: bőregerekből) 
és egyéb „éjszakai jövő-menőkből” egyet-egyet.

Greschik egerészölyvek gyomorvizsgálatáról szóló beszámolójában (Aquila 1910.) 
két zsákmányolt denevérről tesz említést. Helyesen jegyzi meg, hogy a kényelmes le
sekhez szokott, nehézkes ölyv nyilvánvalóan a túl korán kirepült és a hidegtől áléit 
denevéreket fogyasztotta el.
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Eddigi ismereteink szerint a denevért a szárnyatlan rovar nem érdekli. Újabban 
azonban megállapítást nyert, hogy a nyáron az erdőkben tartózkodó egyes fajok a leve
leken és a fakérgen ülő hernyókat is fogyasztják (Kozikowski-Niedziolski. 1954. 
OMgK). Bizonyíték erre, hogy a denevér ürülékében többször találtak a hernyók 
fejrészéből származó kitinmaradványokat is. A denevérek főleg a szürkületkor, vagy éjjel 
rajzó kártevőket (például a cserebogarat, fenyőpohókokat, apácalepkét, erdeifenyő- 
bagolypillét stb.) pusztítják. A megnevezett lengyel kutatók véleménye szerint az erdő 
védelmében a denevérek segítségére akkor számíthatunk, ha azokat megfelelő számban 
tudjuk az erdőbe betelepíteni. Ezért célszerű, ha a denevérek számára is -  a madarak 
fészkeihez hasonló -  műodúkat helyezünk ki.

A denevérek hasznosságát emeli ki még azon körülmény, hogy a különböző rovarok
ból olyanokat is fogyasztanak, amelyeknek a nappali madarakkal szemben színük védelmet 
ad. (Mackenzie: Érd. Lapok 1949.)

Kétségtelen, hogy a denevérek fokozottabb védelemre érdemesek. A télen dermedten 
alvó denevérek áttelepítése olyan helyekre, ahol hiányoznak, nem is ütköznék különösebb 
nehézségbe. Olvastunk már az erdőben építendő denevértornyokról. Ehik mesterséges 
menedékhely alkalmazását ajánlja. (Term. tud. Közlöny 1929. p. 581.) Ez 4 db 1 m 
hosszú deszkából csatornaszerűen összeszegezett szerelvényből áll, belső oldalán a kapasz
kodás céljára keresztlécekkel, azonkívül kis kerek replyukakkal.

Erdőben repkedő denevéreket manapság csak egyes fenntartott erdőrészletek (Kis), 
továbbá odvas faodúkban még ez idő szerint gazdagabb fáslegelők (Miháld, Vése) környé
kén figyelhetünk meg. Másutt csak elvétve fordulnak elő, vagy teljesen hiányoznak az 
erdőből. Valamivel gyakrabban látni denevért a gyümölcsfás szőlőhegyeken. Ez az állapot 
a természetes fejlődés útján nem is fog változni. Ennek ellenére nem hagyhatom ki dol
gozatomból azt a denevérek életmódjáról írt közleményemet, amely az Erdészeti Kísérle
tek 1908. évi kiadványában jelent meg.* A közlemény témája ma már nagyjában idősze
rűtlenné vált. Mégis tanulságos marad annyiban, mert a közelmúlt jelenségei feltárása 
után is emlékeztetni fog egyes magtermő tölgyrezervátumok szerepére az erdőben hasz
nos szabályozó munkát végző denevérek természetes állandósítása ügyében.

A M Ó K U S A D É L -Z A L A I T Á JO N

Általános szokás a mókussal szemben elnézőnek lenni. Kártevése viszont elengedhetetlen
né teszi életmódjának figyelemmel kísérését, és felvetheti helyenként és időnként 
a meglevő népesség apasztásának a szükségét is.** A mókus az erdőket lakja, és legszámo
sabb azokban a szálas lomb- és főképpen tűlevelű állományokban, amelyekhez közvetle
nül kapcsolódnak a csontárgyümölcsfás szőlőhegyek. A mókus fészkeléséről vannak azon
ban adatok a gyümölcsösök belterületén álló facsoportokban is. Jól elrejtett fészkére nem 
könnyű rátalálni. Többek között megfigyelték például a legkésőbben lombosodó fán, egy 
hatalmas gesztenyén is; fészkét erős, villás ágak közé építette, és azt az iszalag bolyhos ter
mésével bélelte ki. Találták fészkét lakatlan, zsúpfedeles borospince szénával tömött pad
lásán is. Erdeinkben ismertünk alacsonyan lucfenyőkön és Banks-fenyőn, éppúgy tölgyfák 
magas koronájában épített mókusfészkeket.

Az erdei életközösségben élő emlősök rendjéből az erdőben fészkelő madaraknak 
a mókus az egyik legveszedelmesebb ellensége. Azzá teszi az erdőhöz kötött életmódja,

* Lásd a 72. számú bibliográfiai tételt.
** Lásd a 43. bibliográfiai tételt.
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és az a képessége, hogy a fákon művészi ügyességgel jár -  a föld színétől végig a leg
magasabb fakorona hajladozó gallyáig. Kíváncsi természeténél fogva és nyalánkságától 
vezettetve felkeres mindent az erdőben, nem hagyva figyelmen kívül a fák üregeit sem.

„A mókusnak már alaptermészetében rejlik a rablás és táplálkozásának módja min- 
denekfelett romboló.” Tudvalevőleg kalandozásai közben válogatás nélkül kifoszt 
minden útjába kerülő madárfészket -  a madárfiókákat sem kímélve -, sőt megtámad
ja az anyamadarat is.

Nem tudok szabadulni attól az elém tárt kép hatásától, amikor az egyik erdészünk 
figyelmét egy aranymálinkó fészkére az abból kilógó, mozdulatlan mókusfarok terel
te rá. Az erdész nyomban felmászott a fészekhez, és abban 5 fiókát talált -  fejük nél
kül. A madárkák fejét a bohócként kedvelt bestia harapta le.

Közismert a mókus erdőgazdasági kártékonysága is: lerágja a fák rügyeit és zsenge 
hajtásait, sok magot fogyaszt és gyűjt be télire. Egyszer a kanizsai erdőben ledöntött, 
túlkoros tölgyfa korhadásos belsejében mintegy 50 literre becsült válogatott, ép tölgy
makkot, és keverten gesztenyét találtam. Más alkalommal a mókus az erdei irtásföl
dek kukoricatermését dézsmálta meg, azzal ugyanúgy egy vén tölgyfa odúüregét 
hordta tele -  a kimaradó makktermést tengerivel pótolva. (A zsigárdi csemetekert őre 
májusban két alkalommal figyelte meg, amikor az útszéli lucfenyőn fészkelő, ismert 
mókus tölgymakkot kaparászott ki a vetésből.)

Fenyőerdőkben, ha elegendő tobozt nem talál, meg ínyenckedésből is, lecsipdesi 
a fák rügyeit és gyenge hajtásait. Kártétele kisebb a lomberdőkben, annál nagyobb és 
sokszorosan gyakoribb a fenyőfákon, és a sebzések elősegíthetik a rovarok és gombák 
fertőzését. A kezelésem alatt állt Csepreg erdőrész simafenyőinek termését mindig 
a mókusok pusztították el. Az országban legidősebbnek ismert erdei simafenyők alatt 
már természetes felújulás volt megfigyelhető, de az a mókusok kártétele miatt nem 
haladhatott előre.

Érdekes megfigyelni a gördövényi homoki véderdőben az ott kevés számban elő
forduló mókusok viselkedését a fészeképítés szempontjából.

A tűlevelű állományrészek százalékos faji eloszlása egymás között: erdeifenyő 65%, 
feketefenyő 32%, szurkosfenyő 2%, végül Banks-fenyő 1% -  nagyjában valamennyi 
egykorú. Amíg a három első fafaj középmagas (14-18 m) csoportokat képez, mellet
tük a Banks-fenyő szórványosan csak 6-8 m famagasságot ér el.

A mókus ilyen helyzet mellett fészkéhez a négy fenyőfaj közül szabadon választ
hatta ki a neki megfelelő lombsátorú fát. És az történt, hogy két mókus -  nem is messzi
re egymástól -  az alacsony Banks-fenyő koronájába épített fészket. Családalapításuk 
eredménnyel nem járhatott, mivel az erdőhöz közel lakó, utcavégi gyerkőcék a fészkü
ket rendszeresen ki szokták rabolni. Arra azonban az üresen maradt és még igénybe 
nem vett két fészek alkalmas volt, hogy azokba 1955 tavaszán egy-egy erdei füles- 
bagolypár betelepedjék. Fiaikat fel is nevelték (8 meggyűrűzve). A baglyok családi ott
honát a Banks-fenyők gubancos ágazata és sűrű lombozató koronája 4 m magasságban 
meg is védte. Ez esetekben az a körülmény is előnnyel járt, hogy az erdőápolási műve
leteknél elhanyagolt Banks-fenyők helyén második szint alakult ki. A fenyők alatt fel- 
csapzott egy alsó ákácszint, a tüskés bozót pedig a fészekrablókat távol tartotta.

Az erdészeti tankönyvekben már Bedő és Szécsi rámutattak a mókus kártékonyságára,2 
újabban hivatalos ítélet hangzott el: a mókus kimondottan erdei kártevő.3

Kártékonyságát -  fiiggedenül az általánosítástól -  leghelyesebb az adottságokhoz képest 
viszonyítva kell elbírálni. A Kárpátok fenyveseiben, ahol a nyuszt a mókust féken tart
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hatja, kártételét -  számarányánál fogva is -  alig lehet számba venni. Megtűrhető a Szov
jetunió hatalmas kiterjedésű őserdeiben is -  a rendkívüli tömegesség méreteihez képest 
ottani elenyésző károsításáért évenként több millió szőrme értékével fizet.

A mókus kiterjedt földrajzi elterjedését hazánk erdősült térségében általában az jellegzi, 
hogy nem mindenütt és nem minden évben gyakori. Ez a változékonyság figyelhető 
meg a dél-zalai tájon is. Mindamellett, hogy évtizedek folyamán figyelemmel kísértem 
a táj erdeiben a mókus előfordulását, a változó jelenségek okaira még ugyanazon tájrész
legen sem találtam alapvető magyarázatot. A mókus nem lakja és elkerüli az ákác, éger, 
nyír és nyár erdőrészleteket. Legnagyobb számban a tölgy, fenyő és az elegyes állomá
nyú erdőket lakja. Az erdei magvak és a gyümölcsfák termésének pazarló fogyasztásával 
károsítja a szomszédos szőlőhegyek gyümölcsöseit is. Kártékonyságát azzal is tetézi, 
hogy az odúk és fészkek elfoglalásával más madarakat fészkelőhelyéről kiszorít. Idő előtt 
lefoglalja az erdei fülesbagoly elől a más madaraktól elhagyott fészkeket.

A mókus évenként többnyire kétszer kölykezik. Ellensége kevés van. A fegyveres 
ember nem üldözi. Mióta a mókus házi fogságban való tartása kiment a divatból, fió- 
káinak elszedése sem szokásos. Régebben a fácánosokban elejtett mókus után lőpénzt 
fizettek (10 fillér -  1904).

Legnagyobb emlős ellensége, a nyuszt, amely azonban erdeinkben csak szórványo
san fordul elő. A madarak közül a héja és talán a macskabagoly jöhetnek számba. 
Betegségéről nincs ismeretes adatunk. Arról azonban tudunk, hogy nagyon érzékeny 
az időjárás rendkívüli jelenségeire, és elegendő elraktározott eleség hiányában akár 
éhen is veszhet. Több esetről hallottam, amikor a szabadba került fiókákat játszadozás 
közben hirtelen jött esőzés lepte meg. Félősen húzódtak meg a fákon, és egy esetben
4 fiatalt sikerült az alacsony gyümölcsfáról lerázni és foglyul ejteni. Állományának 
önszabályozását illetőleg talán adatnak vehető az a megfigyelésem, hogy az aránytala
nul számosabb hím a párzás idején egy-egy nőstényt akár halálra is kínozhat. Erdő
gyakornok koromban Iharosberényben az egyik 200 év körüli, terebélyes, magányos 
tölgyfán kergetőző mókusokra találva, sikerült mind a négyet sörétes töltényekkel lepus
kázom: 3 mókus hímnek bizonyult, a negyedik nőstény volt -  teste végig felhasított, 
vérző sebekkel, amik pusztulását is okozhatták volna. Az eset külön érdekessége: szőr
méjük háromféle színt viselt -  feketét és vörösbarnát, az egyik gerezna pedig ritkaság- 
számba menően világossárga volt.*

A mókusállomány sűrűsége, mint említettem, a táj egyes részlegein nagyon változó. 
Számbavétele a nyár végétől kezdve, főképpen a dió és gesztenye termésének beérése 
idején, a szőlőhegyek gyümölcsöseiben ejthető meg a legkönnyebben. Itt végezhető el 
az apasztása is -  legeredményesebben jószimatú kutya segítségével. A zárt erdőkben leg
könnyebben megy a mókusok számbavétele a toboztermő fenyő szálasokban.

Érdekesek a kanizsai nyersbőrbegyűjtőknél (MÉH) nyilvántartott adatok. A leg
több gerezna december-február hónapokban kerül be, évenként 100 darabnál valamivel 
több. Nem hiányoznak a nyári hónapokról sem a kisebb tételek (3-10 darab), a gerez- 
nák beváltási ára (1957): I.o. téli 2,40-4,40 Ft, II.o nyári 2,20 Ft, azaz 1, illetve 2 töl
tény ára. A begyűjtötte ken felül a falvakban is szokott maradni mókusgerezna -  falon 
függő borotvatartók alakjában.

Áthaladva egy alkalommal a lazsnaki szociális otthon parkján, egy idősebb férfi, 
„ápolt személy” jött utánam, és azzal a kérdéssel állt elő: vajon a mókus vadászatilag

* Lásd a 111. számú bibliográfiai tételt.
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védett-e? A válasz nagyon is kellemetlenül hatott rá: a mókus nem védett. Elmondta 
azután, mennyi örömöt szerzett nekik, öregeknek, beleértve a nőket is, az a két mókus, 
amelyik az otthon körüli fákon a szemük láttára szokott játszadozni.4 Aznap hajnalban 
azonban lövésekre ébredtek, valaki -  egy vadász -mind a két kedvenc mókust lepuskáz
ta. Azt is hozzátette, hogy a tettes ellen feljelentést készülnek tenni. (Ennek a veszte
ségnek a pótlása végtére is nem járna különösebb nehézséggel: fogságban tartott mó
kus is szórakoztatná a nehezen járkáló öregeket és betegeket, de annál is többet érne 
részükre egynéhány énekes, kalickás madár.)

Mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) lombos erdeinkben kevés helyen és egé
szen gyér számban fordul elő. Népünk pöle néven régebben jól ismerte, manapság alig 
beszél róla. A vadon tenyésző mogyorócserjékből a felfokozott erdei tisztítások és gyé
rítések folyományaként kevés maradt meg. Kertileg is kevés helyen művelik a mogyo
rót. (Tudtommal Surdon telepítettek nagyobb területen törökmogyorót.) A pelék 
megfogyását összefüggésbe hozom a később ismertetendő nyusztproblémával.

Az ürge (Citellus citellus) szórványosan, egyes homoktalajú legelők száraz dombjain 
otthonos. Számuk általában mérsékelt és változó volt. Újabban meg erősebb apadásra 
mutat. A legtöbbet a város nyugati felében elterülő legelőkön és a szomszédos Sormás, 
Szepetnek és Homokkomárom községek legelőin láttam. Voltak évek, amikor például 
a kiskanizsai alsó gyeplegelőn nem volt ajánlatos katonai tereplovaglást tartani. A sok 
ürgelyuk a vágtató lovakat botlásokkal veszélyeztette. Ma már ott is ritkaság.

Ugyancsak Kiskanizsa városrész déli és Sormás község keleti dűlőiben fordul elő 
a század elejétől kezdve a hörcsög (Cricetus cricetus), de annyira elenyészően kevés 
számban, hogy jelenlétükről inkább a rókák kotorékainál talált hörcsögmaradványok 
győztek meg, nemhogy egy esetben is szemrekaphattam volna ezt az állatot. Be kellett 
érjem néhány felkeresett lyukkal a szántóföldeken. A 30-as években a hörcsög révén 
a keleti tájrészleten Galambok-Kiskomárom szerzett hírnevet. A nagy kiterjedésű, félig 
kötött talajú mezőségen a hörcsög tömegesen elszaporodott. Ott -  hallomásom szerint
-  alföldi specialisták fogtak hozzá a káros rágcsálók irtásához. Munkájuk sikerrel jár
hatott, mert az ottani gazdaifjúság nem ismeri a hörcsögöt. Szerencsére a legerősebb 
gradációk idején sem terjedt messzebbre a nevezett tájakról. Egy példány viszont Iha
ros község mezejére jutott el, ahol már feltűnést keltett. Az a kevés hörcsög, amely 
a kiskomáromi irtások után megmaradt, kiszorult Balatonmagyaród egyik dűlőjére.

Egyik évben a Zsigárd-erdőhöz csatlakozó sipadomi homokdűlőben ötlött sze
membe egy hörcsöglyuk. A bennlakóval, ahogyan megfigyeltem, egy kitartóan reá leső 
egerészölyv végezhetett. Húsz év elteltével nem találni ott hörcsög nyomaira. Lehet
ségesnek tartom, hogy a rágcsálókat üldöző madaraink között legszámosabb egerész
ölyv nyáron ürgére és hörcsögre terjeszti ki leginkább a figyelmét, amikor a gaboná
ban és a magas fűben nehezebb a mezei pockot szemrekapnia.

Ügy látszik, eltűntek a homokkomáromi ürgék is. Ezekkel a közeli erdők rókái bán
hattak el. Egyébként az ürgék apasztása, ahol és amikor előfordulnak, mesterséges 
módszerekkel van szokásban (a cigányok öntik ki).

Az ürgénél, valamint a hörcsögnél vidékünkön az a helyzet áll fenn, hogy madárel
lenségeik sorából hiányoznak a megfelelő, specialista vágómadarak (például a kere
csen). Az átvonuláskor vagy ritkán jelentkező nagyobb ragadozó madarak kevésbé 
vehetők számba. E rágcsálók biotikus emlős ellenségeiként a közönséges menyétet és 
görényt, tevékenyebben a hölgymenyétet és főképpen a rókát nevezhetem meg. Nagy

540



ritkán elő szokott fordulni, hogy a messzi eltávolodásra hajlamos hörcsög a város körü
li mezei dűlők egyikén-másikán egyes példánnyal meg-megjelenik. Az ilyen betolako
dott jövevénnyel maguk a gazdák szoktak elbánni. Egyedül a közeli Potyli-dűlőben él 
még hörcsög, de elszaporodni nem képes.

A rovarevő rágcsálók (Insectivora) sorából megemlítem az erdeinkben gyér számban 
előforduló törpecickányt (Sorex minutus), azonkívül a vízi életmódú vízicickányt 
(Neomys fodiens) .

Külön említem és tárgyalom a mindenütt elterjedt vakondot (Talpa europaeá), végül 
fel fogom említeni a szórványosan található sünt {Erinaceus europaeus).

A vakond földtúrását megtaláljuk szerteszét a mezei és erdei réteken, a nyiladékokon, 
a vetemény- és csemetekertekben, a gyümölcsösök területén, utak gyepfüves szegélyén, 
nem hiányoznak még a vasúti mély bevágások gyepes lejtőiről sem. Széleskörű elterjedé
se a mellett szól, hogy a növénytakaró alatt mindenütt van rovar-, elsősorban gilisztaélet. 
A vakond hiányzik az állandó szántásban, művelésben álló földekről. Ritkán keresi fel az 
új fásítások pásztásan vagy tányérosan porhanyított talaját, azonkívül elkerüli az állandó 
jellegű legelők belső térségét is. A vakondot a legeltetett állatok járás-kelésével járó zava
rás tarthatja távol a rovarokban egyébként gazdag legelőktől. A vakondról ismeretes, hogy 
a föld legcsekélyebb rázkódását is megérzi. Bejártam az alsómezei legelőt, amelyet egy év 
óta juhokkal legeltetnek. A vakond a legelőről kiszorult a szomszédos reptérre, ahol 
naponként alig győzik a túrásokat lesimítani. Úgy látszik: a naponként legfeljebb kétszer 
simán végigguruló gépek nem zavarják. Sport- és játszótereken sem találni túrásokat. Ahol 
zsákmány nem akad, a vakond vadászterületét ki szokta bővíteni. A víz, mint jó úszó 
előtt, nem akadály. A Kis-Balaton Diás-szigetén számos vakond él.

Tápláléka a talajban élő rovarok és álcáik, férgek, felkeresi a lótetűket, cserebogárral 
fertőzött helyeket, elfogyasztja (az irodalom adatai szerint) a meneteibe betévedt egeret 
(pockot) is. Tanulságos volna rájönni arra: vajon egy területen hogyan fér meg a vakond 
a szomszéd kószapocokkal? A két földtúrónak találkozniuk kell hol a föld alatt, hol a föld 
felszínén. A kószapocok erősebb testtömegű, viszont a vakondról közismert rendkívül 
falánk és vérengző természete, amely még társának felfalására is ráveszi. Érdekes problé
mát jelentene megtudni -  ezért terjeszkedtem ki a részletekre -: minő összefüggés van vidé
künkön a vakond nagyobb számbeli sűi'űsége és a vele együtt élő kószapocok látszólag kisebb szá
ma között? Vakondot ugyan sokkal többet találni elhullott állapotban, mint -  teszem fel: 
megfigyeléseim parányisága mellett -  elhullott kószapockot. Itt nyilván a menyét játszik 
közre. A vakondot megfojtja, de nem eszi meg. Ott hagyja a földön, takarítsa el más állat!

A vakond a felszínre ritkán jön fel. Elfogására kevés madárfaj alkalmas. Fel szokta 
szedni az egerészölyv, valamint a macskabagoly. A vakondot nem veti meg a szürke varjú, 
a szarka sem. Ügy vélem azonban, hogy ez utóbbi madarak többnyire az elhullottakat sze
dik fel. Kadáverek el tisztogatására elsősorban a szürke varjú és a szarka valók. (A gyomor
ban található ételmaradványok vizsgálatakor kétségkívül tévedésre adhat alkalmat 
az a fennforgó körülmény: vajon a madár az állati szervezetet élő vagy elhullott állapot
ban fogyasztotta-e el?) Nincs kizárva: a vakondra a fehér gólya is ráles.

A tüskéivel védekező sün vidékünkön gyér számban fordul elő annak ellenére, hogy 
ellensége egyedül csak az ember. (A kutya is csak ritka esetben bánik el vele.) Ez a falánk 
állat rovarokkal, főképpen szöcskékkel, csigákkal, pókokkal, békákkal, apró madarakkal, 
egerekkel is táplálkozik.

Az erdei életközösség tagja a nagy testű borz (Meles meles) is. Étlapja tavasztól 
kezdve eléggé változatos: szerepelnek azon rovarok, férgek, csigák, gomba, gyümölcs,
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lehullott makk, földön fészkelő madarak és apró emlős rágcsálók. A nyár végétől a téli 
elrejtőzésig inkább növényevő. A borz közönséges, és -  az üldözések ellenére -  vidé
künkön egyenletes előfordulású. Kotorékja kizárólag az erdőkben található. Lövésre 
igen ritka esetben kerül, ásás útján kapható kézre.

Az állati együttélés ismeretének szempontjából részletesebben terjeszkedem ki a raga
dozó emlősökre. Első helyre a menyétfélék (Mustelidae) kívánkoznak.

A D É L -Z A L A I T Á JR É SZ L E T E N  Ő S H O N O S  N Y U S Z T  ÉS N Y E S T  A M Ú L T B A N  ÉS A JELENBEN

A nyestet {Mustela foina) és a nyusztot (Mustela martes) Linné csak 1766-ban különítet
te el egymástól. Tudvalevőleg a nyest torokszíne fehér, talpai csupaszok, a nyuszt torok
színe sárga, talpai szőrösek.

Az állati szőrmék, vadbőrök, prémes gereznák begyűjtését évtizedek alatt figyelem
mel kísért adataiból az világlik ki, hogy a Nagykanizsára bejutó nyuszt-nyest téli szár
mazású gereznája átlagosan kitesz évi 40 darabot (változóan 20 és 60 között). A tarta
mosnak bizonyult 40-hez még hozzászámítható évi mintegy 10 darab, ezt a nyáron 
elfogott, tehát mit sem érő, a lövéssel roncsolt és az egyesek által visszatartott, illetve 
máshová (keszthelyi, marcali MÉH) küldött bőrök teszik ki. Ezek szerint a jelenlegi évi 
lőjegyzék mintegy 50 vadbőrrel számolhat. Ez még mindig jelentős hányad, amely ezen 
őshonos vadfajok fennállását mindmáig igazolja.

A számszerű mértékek mellett tanulságos a kérdés biológiai vonatkozása is: milyen 
körülmények között tarthatta fenn magát az állandó üldözésnek kitett két vadfaj? Jól 
bevált faji alkalmazkodás hiányában -  ahogyan az a hóddal, a nyérccel történt -  a nyest 
és a nyuszt is oda juthatott volna, ahogyan a dél-zalai tájból kiveszett az ősnádasokban 
élő farkas, vagy ahogyan évszázados időre szinte nyoma veszett a Zrínyi-korszakban 
hol erdőt lakó, hol a tőzeges lápokban rejtőzködő vaddisznónak, és ahová eljutott az 
apróvad védelme érdekében közel az utolsóig kipusztított vadmacska is.

A nyest és a nyuszt azonban alkalmazkodott! Ezt a kedvező helyzetet ösztönös élet
módjuk segítette elő, bár a két rokon species életmódja elüt egymástól. A nyuszt kife
jezetten erdei életmódú vadfaj, innen a neve is: fái(fa)nyest. A nyest, a kövi nyest job
bára építmények lakója, a régmúltban is a várak, őrházak, gyepük romladékait lakhatta. 
Manapság is így van, ezért változik mind az előfordulási helyük, mind pedig a létszá
muk is. A nyuszt jóval elterjedtebb és gyakoribb. Létét a fennálló erdők biztosítják. 
A kiirtott erdők után létesült szőlőhegyek pince- és pajtaépítményei viszont az ember 
közelségéhez szokott nyestnek vannak hasznára.

A zsákmányolt bőrök számaránya 1:10-15 a nyuszt javára. Valószínű, hogy a két 
rokonspecies között a régmúltban is hasonló arány állhatott fenn. (A keresztezés közöt
tük, ha lehetséges, nagyon ritkán fordulhat elő. Ez vidékünkön -  a torokfolt 
színeződése alapján -  mindössze 1 bőrrel kapcsolatban lett volna gyanítható.)

A központi fekvésű Nagykanizsa tájkörzetének keleti erdőségei nyusziban jóval gaz
dagabbak, mint a nyugatiak. Kiindulva a legközelebb fekvő Fakos-Felsőszentpál kisebb 
erdőktől a Pogányszentpéter-Iharos-Nagymarton-Kaszópuszta-Berzence-Udvarhe- 
lyig terjedő erdőségekben volt a nyuszt a leggyakoribb, sőt több példányt fogtak 
a Galambok-Szőkedencs vonalán is. A nyugati tájon az ismert lelőhelyek szórványo
sabbak. Vannak közbeeső nagyobb erdőtestek is, ahol nyuszt befogásáról nincs adat, il
letve ahol erdésznemzedékek tudtával mindössze egy eset fordult elő (például 
Zalamerenye). A nyuszt a neki megfelelő biotópnak kitartó lakója, és azon belül csak 
kisebb helyváltoztatással él. A távolabbra elkóborló nyusztok (Zsigárd, Bajcsa, Gyur-
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gyánc, Fakos) szinte kivétel nélkül hímek voltak. Szívesen tartózkodik fácánosok körül, 
s általában az apróvadas vidékhez ragaszkodik. Az 1884. évi országos lőjegyzék szerint 
Zalában 22, Somogyban 80 darab nyusztot ejtettek el. Az 1904—1911. években a Zalá
ból kimutatott, évi átlagos 45 nyuszt-nyesttel szemben Somogy annak ötszörösét adta.

Régebbi, neves vadfogók kitartanak azon véleményük mellett, hogy a dél-za- 
lai-dél-somogyi tájról a nyusztot ki sem lehetne irtani. (A dél-somogyi tájon szolgá
ló, egyik kerületi erdészről a 30-as években kiderült, hogy saját fogásából 21 db 
nyusztgereznát tartogatott magánál. Valahogy sikerült neki az a taktika, hogy a bőröket
-  a lőpénz alacsonysága miatt -  nem szolgáltatta be, inkább serdülő leánya részére hozo
mányul gyűjtötte össze.)

A nyestgerezna inkább ritkaságszámba megy, az állat mozgási területe is jóval szűkebb 
kiterjedésű. A nyest, a nyuszttal szemben, különben is kevésbé kóborló, rejtekhelyét 
nappal nem szokta elhagyni. A két rokonfaj vérengző és összeférhetetlen természete 
is távol tartja őket egymástól. Ismert begyűjtési helyeknek bizonyultak: Nagymarton, 
Gyékényes, Ortilos és a Dráva mente egyes pontjai.

A nyestfélék a görénnyel és a menyétekkel szemben látszólag közömbös viselke- 
désűek, a rókával, a vadmacskával is megférnek. Étlapjukon főképpen egér, pocok, 
vakond, madár, erdei gyümölcs, olykor gyík, rovar szerepelnek. A mókus legelső 
üldözője a nyuszt. Szécsi erdészprofesszor tankönyvéből olvassuk: „[a nyuszt] sok 
egeret és mogyorós pelét elpusztít, de az előbbit nem eszi meg.”5

A nyuszt fogásának leggyakoribb módszere a friss hótakarón való nyomozás, s a fogá
sok eredménye is a kisebb havazások gyakoriságának a függvénye. A fogásra felké
szült személy, határt járó paraszti ember -  a múltban ez így volt -  a műveletet szoro
san titokban tartotta, és a beavatott, egy társán kívül mindenki mást konkurensnek és 
gyűlölt ellenfélnek tartott. A jogos vadász télen sörétes puskával lőtte a nyusztot, kopog
tatással kiugratva a faodúból, vagy a jól elrejtett madár- és mókusfészekből. A vadorzó
számba menő nyusztfogókról elmondták, hogy kinyomozás után megpróbálkoztak az 
odvas fa alágyújtásával, kén befüstölésével is, és így sikerült a nyusztot az odú nyílásá
hoz tartott zsákkal foglyul ejteni. Kevésbé volt feltűnő művelet egy tányércsapdát helyez
ni el a fa tövéhez, és a hóval történő letakarása után a csapdára egy megnyúzott ve
rebet peckelni.

A nyest fogása a nyusztra használatos módszerektől lényegesen elüt. A nyest nem 
él erdőn, és faodúba sem szokott behúzódni. Többnyire szőlőpincék körül nyomoz
zák ki, a szénapadlásról aztán kutyával kizavartatják, hogy utána puskával lőjék le. Vidé
künkön szokásban van a szénapadlásokon gyümölcsöt, főképpen aszalódó szilvát, 
almát tartani. A gyümölcsrakatba rejtett csapda nemegyszer sikerrel járt. A hivatalos 
gyűjtőhelyeken a legtöbb gereznát leginkább mégis sörétlövés nyomaival találták.

Megfigyelések alapján állítom: a nyusztnak megfelelő természetes üregek, faodúk 
hiányát pótolják a fiadzása idejére (márciusra) a termelés helyén visszahagyott tisztí
tásból és gyérítésből származó rúd- és ágfarakatok. Ezek aljában a nyuszt jól elrejthe
ti a fiait. A lassan fejlődő fiatalok jártatására és betanítására minden bizonnyal alkal
masabb a földön fekvő, lehetőleg nagyobb méretű farakás, mint a nyíltabb helyen 
álló és könnyebben szemmel tartható öreg fa már ismert odúja. A rakatok megboly- 
gatása természetesen a család számára mindig veszedelmet jelent. Jegyzeteim tanú
sága szerint több alkalommal fordult elő, hogy hol az erdőt járó puskás személyt 
kísérő vizsla vagy foxi talált rá az anyanyusztra és a menyét nagyságú fiaira, hol a május
ban végzett fatermelés műveletei között kerültek a fiatalok a favágók kezébe.
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Amellett, hogy a nyuszt a faodút búvóhelyül többnyire csak télen használja, a raka
tok használatba vétele (történetesen szakadékba dőlt fáknak átmeneti halmaza is) 
kétségtelenül a célirányos alkalmazkodásra mutat példákat.

A fekete taplótól (.Fomes obliquus) származó üreg vidékünk számos cserfáján megta
lálható. Ezek a természetes úton, gombától származó, széles nyílású üregek a törzs bel
sejének korhadása folytán mind mélyebbé és tágasabbá válnak. Ferde hajlású fatörzsön 
az esővíz becsuroghat az üregbe. (Az egyik hazai szúnyogfaj a csersavtól kávészínűre 
barnult vízben fejlődik ki.) Megfigyeléseim szerint az ilyen üreget sem a nyuszt, sem 
más emlős vagy madár nem veszi használatba.

A dél-zalai tájon, valamint a hasonló erdősültségű tájrészleteken, a nyuszt (felte
hetően a nyest is) -  arányos számban -  az eredeti életközösség tagja fog maradni. 
Maga az a körülmény, hogy a hótakaró nélküli, illetve túl hideg, ún. száraz teleken, 
amikor újabb hóesések nem követik egymást, a nyomozás mindig sikertelen marad. 
Ez is arra mutat, hogy maga a természet sajátos, átgondolt rendszerével a nyestfélék 
védelme érdekében is közbeszól.

Ettől függetlenül azonban a nemes prémű kisragadozókra a téli időszakon (októ
ber-február) kívül eső időre vadászati tilalmat javaslok.

A görénynek vidékünkön előfordul mind a két alfaja: a közönséges görény (Mustela 
putorius) és -  kisebb számban -  a mezei görény (Mustela eversmanni hungarica). A vadász
görényhez hasonló színezetű görénynek a népies neve tojásgörény. (Emlegetik „nádi 
görény” néven is, ennek a megkülönböztetésnek azonban nincs alapja.) Egyszerűen 
a görény megjelölés a használatos.

Szórványosan jóformán mindenütt előfordul. Ha egyidőre ki is marad valahonnan, 
a már elhagyottnak vagy üldözés következtében kiürítettnek vélt pontokon újból meg
jelenik. Életmódja szinte kizárólag az éjszakák sötétjéhez köti, elrejtőzésben pedig 
a szemmel tartott helyeken is nagy művész. Merem állítani, hogy a görénnyel találkoz
ni amúgy járás-kelés közben a legritkább esetek közé tartozik. Még párzása idején is kitar
tóan kell lesben állni, hogy szemrekapható legyen. Nyílt helyeken kitér a kutya elől, 
házak és főképpen farakások körül azonnal elrejtőzik. Az erdők területén legszíveseb
ben farakásokban tartózkodik. Az ilyen görényt kutya segítségével lehet lövésre kapni, 
a lakott helyeken pedig legbiztosabban csapdával fogható meg.

Egy vágásőrnek emlékezetes élménye maradt, amikor nyáron, világos nappal egy 
görényt vett észre a szederindákkal befutott tuskók között átsurranni. Egércincogást 
utánozva -  a görényt menyétnek nézte -, a hívás után népes görénycsalád bújt ki a tus
kó alól, és a vágásőrhöz közel játszadozni kezdett. A vágásőr a botját közébük vágta, 
mire azok libasorban felsorakoztak és az álló erdő felé továbbhaladtak. Érdekes, hogy 
kutyák segítségével sem lehetett többé rájuk találni, sőt a pagonyt véglegesen elhagy
ták. Ott évekkel később sem figyeltek meg görényt.

Évenként átlag 80 darab görény gereznája szokott megfordulni a nagykanizsai 
begyűjtők kezén. Hogy mennyivel több kerül elfogásra, arról körülményes volna szá
mot adni, mivel a nyári, értéktelen szőrme el szokott kallódni. Egyszer-másszor bent 
a városban is sikerült görényt fogni.

A közönséges menyét (Mustela vulgáris) mindenfelé otthonos. Előfordul erdőn, 
mezőn, lakott helyeken, de általában mérsékelt számban. Legtöbb a szőlőhegyek venyi- 
gegyepűiben és a lakatlan pincék körül figyelhető meg. Érdekes, hogy a fenyvesekből, 
valamint az erdők belsejéből hiányozni szokott, gyakoribb a lomberdők irtásterületein 
és a mezei bokorsorokban.
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Győifi szerint a menyét gazdasági szempontból fontos tényező szerepét játssza. A poc
kok és egerek legfőbb pusztítója. Vidékünkön rendszeresen nem üldözik, kivéve a régeb
ben fenntartott fácánosokat, ahol a menyét nem tűrhető meg.

Érdekes leletnek bizonyult egy menyét maradványait macskabagoly gyomrában találni.
Gyérebb előfordulása a hölgymenyét (Mustela erminea), ismertebb nevén a hermelin. 

Legtöbbször a Principális-csatorna ártéri területén figyeltem meg, ritkábban erdei vágás
területeken. Számosabb a keleti tájon a cserjés tőzeglápokon, ahonnan a közönséges 
menyétet is kiszorítja.

A vadmacska (Felis catiis) még a század elején állandó lakója volt a vidék egyes 
erdőségeinek, főképpen a keleti tájrészleten. Nagykanizsához legközelebb a Pogány- 
szentpéter-Nagymarton erdőtestből nem hiányzott a vadmacska még a 20-as években sem. 
Az erdőtest iharosi pagonyának egyik erdőrészlete mai napig megtartotta a régi Macskalik 
nevét. A nagyvadas iharosberényi erdőkben több esetben került terítékre vadmacska, nem
egyszer a kis terjedelmű fácánosokban. Annál is gyakrabban észlelték a Baláta-ősmocsár 
környékén és attól délre, a berzencei vonalon, a Dráváig elterülő erdőövezeten. Somogy 
megye mindig gazdagabb volt vadmacskában, mint Zala megye.

Mindezen tájakról azonban azóta -  mondhatni teljesen -  eltűnt, a vadgazdasági érdekű 
üldözések következtében. A keleti tájon -  kb. 25 évi kimaradás után -  1947-ben jelent meg 
újból egy fiatal példány. Nagyobb távolságról, valószínűleg a Dráva mentéről vetődött 
el Kanizsa közelébe, és mindjárt terítékre is került. Ennek, mint a keleti tájról tudomásom 
szerint ez ideig az utolsónak a gereznáját alkalmam volt megtekinteni, meggyőződve arról, 
hogy az -  a tévedés kizárásával -  valóban vadmacskának bizonyult.

A vadmacska a nyugati tájrészleten a múltban is gyérebb számban fordult elő. Az obor
naki erdőn 1920. nov. 10-én egy nőstény került terítékre, amelyet én lőttem, és jelenleg 
is preparátum. Ugyanazon idő tájban került az obornaki erdővel szomszédos Bocska 
községből a legrégibb kanizsai bőrkereskedőhöz egy kandúr vadmacska. Ezt a fajfenntar
tásra hivatott párt mint utolsó törzset szoktam nyilvántartani. Azóta a mostani (1954. évi) 
tavaszig ugyanis sehonnan sem érkezett hír vadmacska felől. Tőlünk távolabbra, Göcsejben 
került egy erős vadmacska a tél folyamán terítékre.

Nem táplálok jóformán semmi reményt, hogy ez az érdekes vad vidékünkön ezentúl 
gyakrabban hallasson magáról. Legfeljebb arra lehet kilátás, hogy hosszú időközökkel 
egy-egy kóborló kandúr jelentkezhet valahol. Hallomásom szerint megyeszerte nincs 
értesülés vadmacskáról. Egyszer-másszor ugyan hír terjed el, főképpen az új puskások 
köréből, a lőtt példányok ez ideig azonban minden alkalommal kóbor házimacskáknak 
bizonyultak.

A kutyafélék (Canidae) családjából a főszereplő a róka (Canis vulpes). Nincs község 
major vagy tanya, ahol ne ismernék a rókát nemcsak hírből, hanem személyében is. 
Egyenletesen eloszolva és nem csökkenő számban él a vidék egész területén. Az utolsó 
évtizedben a rókáknál rühfertőzés lépett fel. Ez a ragály vidékünkön azelőtt ismeretlen 
volt; nem is láttam soha rühes (koszos) rókát.

A róka rendszerint erdeinket lakja és abban nem is válogatós. Kotorékja hol kisebb, hol 
nagyobb kiterjedésű lomb- és fenyőerdőkben, valamint gidres-gödrös cserjésekben 
található. Nagy ritkán mezei gabonatáblákon is kölykezik. Le szokta foglalni a borz 
kotorékát is. A nádasok ősztől tavaszig kedvelt tanyahelyei, elvétve pedig kint marad 
napokig a mezőn is.

A róka szenvedélyes egerésző. Lefékezi az ürge, a hörcsög elszaporodását. Megél 
a nagy erdők mélyén is, bár ezek a vadászok által a rókától féltett apróvadban szegények.
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II. A MADARAK SZEREPE A VIDÉK ÉLŐVILÁGÁBAN

i. A Nagykanizsa vidékén megfigyelt madárfajok részletes 
felsorolása az utolsó 50 (1902-1952) évből

Az egyes madárfajok ugyanazon tájkörön belül is alkatuk, valamint életmódjuk szerint 
választják meg élőhelyüket. Az élőhely más fogalmat jelent, mint az előfordulási hely. 
Az élőhely a fészkelési és a -  korlátolt területre szorítkozó -  táplálkozási körzetet jelen
ti. Ezzel szemben az előfordulási hely a költés befejeztével, a táplálkozási lehetőségtől és 
a vonulás állapotától függően, évszakonként változik, ez tehát jóval tágabb értelmezésű.

Az élőhely azonossága alapján az ott élő madártársulásokat nevezzük: havasi, hegyi, 
dombvidéki, síkföldi, vízi (nádi, berki), mezei (pusztai), erdei (ligeti), kerti társulásoknak.

A felsoroltakból Nagykanizsa vidékére elegendőnek vélem mindössze a következőket 
alkalmazni:

a) vízi -  (vízi, nádi, berki összevonásából)
b) mezei -  (fádan mezőföldeken tartózkodó)
c) erdei -  (erdei, ligeti, kerti), összevontan: fás növényzettel együtt élő életmódú 

madárfajok.
Az „erdei” megjelölés azt hozza magával, hogy esetenként külön az „erdőmélyi” kifeje

zést is alkalmazhassam. Ez a körülírás másnemű életmódot jelent, főképpen pedig külön
leges környezetet, mint a liget-kert formációk.

Az egyszerűség kedvéért alkalmazott „erdei” és „mezei” jelzésekre megjegyezhető, 
hogy vannak madarak (pl. sármány, fácán), amelyek egyformán mind erdei, mind mezei 
életmódúak aszerint, költésüket milyen környezetben végzik.

A madarakat tartózkodás (elsősorban fészkelés) szempontjából tovább karakterizálva, 
a jelzéseket leegyszerűsített, fenti névsora egy újabb jelzővel kívánhatna kiegészítést. 
Ilyen illetné meg a kizárólag szilárd építményeken fészkelő olyan fajokat, amilyenek pél
dául a füsti- és molnárfecske, sarlósfecske, házi füstfark, gyöngybagoly. Ezek mindegyike 
rovarokkal táplálkozik a lakótelepülések, gyártelepek, községek, nemkülönben a 800 ha 
területen beépített Nagykanizsa város légi terében. Mint ilyenek, ezeken a helyeken is 
a rovarok, a gyöngybagoly esetében pedig a rágcsálók, elleni biológiai védekezés része
sei. Nem fog egyébként hibával járni, ha az épületekhez ragaszkodó madárfajokat nem 
különítem el a „mezei” megjelöléstől, hanem azokhoz tartozóknak veszem őket. A súly
ponti „erdei” megjelöléssel szemben egyszerűen mint „erdőnkívüliek” is megne- 
vezhetők. (Kifejezőbben: háztájiak.)

Erre a besorolásra viszont kevésbé volnának jogosultak például a házi veréb, szürke 
légykapó, széncinege, fehér gólya, vörös vércse, kuvik, mivel nem kizárólag épületeken, 
hanem fákon is fészkelnek. Csóka sem Nagykanizsán, sem vidékén nem fészkel az épü
leteken.

Hogy azután kifejezőbb képet nyerjünk a környék madárfaunájáról, a tartózkodási hely 
alapján alkalmazott megjelölések mellett döntőbb jelentőséggel bír a madárfajoknak élet
módjuk -  biológiai sajátságuk -  alapján való osztályozása.

Mint ismeretes, az ornitológiai irodalom és maga a M. Madártani Intézet is, a mada
rakat 5 osztályba szokta besorozni: 1. állandó, 2. vonuló, 3. átvonuló, 4. téli vendég,
5. ritka vendég.

Ezt a biológiai minősítést azonban módunkban áll 5-nél több, akár 10 mozgóképre 
felosztani. A következőképpen:
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1. A fészkelő és állandó madárfajok rendszeresen és többes számban fészkelnek (költe
nek) a vidéken. Táplálkozás szempontjából a legjelentősebbek, mivel valamennyi 
évszakban -  szaporulatukkal együtt -  a tájegység területén tartózkodnak. Mint ilye
nek, bennszülötteknek tekinthetők, ők valóban a mi madaraink. Meghonosított 
madárfaj a fácán.

2. A fészkelő és költözködő madárfajok télire elhagyják a vidéket. Itt ádagosan 4-8 hóna
pon keresztül, az esztendőnek tehát mindössze 1/3, legfeljebb 2/3 részében tar
tózkodnak. Soraikból kerülnek ki lasebb-nagyobb számban és váltakozva az áttelelő 
madarak példányai, illetve seregei. Táplálkozási szempontból szintén jelentős 
madarak, mert szaporulatukat is Nagykanizsa vidékén nevelik fel.

3. A z átvonuló madárfajok tavasszal vagy ősszel, illetve a költözködésnek (vonu
lásnak) mind a két idejében érintik vidékünket egyszer rövidebb, máskor hosz- 
szabb tartózkodás mellett. Az átvonulókból főképpen a rágcsálókkal táplálko
zó madárfajok jönnek számba.

4. A z áttelepedés fogalma a beszivárgás kezdődő folyamatára kíván célozni. A megin
dult folyamat első bizonyítéka ezúttal a fészkelés megkísérlése. Már e helyen figyel
meztetek azonban egy körülményre: mennyire kívánatos, hogy tekintet nélkül 
a madárfaj káros vagy hasznos jellegére, az újonnan megtelepedő madarat, illet
ve madárpárt kíméletben részesítsük. A beszivárgás, majd az azt követő áttelepe
dés folyamata kétségkívül arra mutat, hogy bizonyos megváltozott körülmények 
erre kedvezőek. Ekkor a természet a kimaradó fajok helyén, vagy faunagazdagítás 
céljából, talán felváltás, illetve helyettesítés útján készül a terjeszkedésre hajla
mos fajokkal az életközösségi egyensúly helyreállítására. Az áttelepedés a táplálko
zás (anyagcsere) szempontjából fontos jelenség. Nem elegendő azonban, amikor 
a kérdéses területen egy új madárfaj nő fel, hanem annak állandósulni és szapo
rodni is tudnia kell. Ilyen beszivárgó madárfajnak bizonyult az utóbbi évtizedek
ben a fekete harkály. Hasonló hozzá a balkáni gerle kontinentális kört elfoglaló 
beszivárgása és ezt követő állandósulása.
Attelepedő madárfajokként jelöltem meg a tájegység területén a fás növényzettel 
együtt élő vetési varjút, kék vércsét, a vörös kányát (valamint a vízi életmódú bölöm
bikát). Mindezek az utóbbi évtizedek folyamán -  hajlandóságot mutatva a tájegy
ségen kívül eső tájakról az áttelepedésre -  megkísérelték a fészkelést. Fészkelésük 
ugyan nem járt -  erőszakos beavatkozások következtében -  eredménnyel, kísér
leteik mégis arra mutatnak, hogy idővel rájuk, elsősorban a vetési varjakra, is szá
míthatunk. (A vetési varjú és a kék vércse a fészkek miatt különben is szoros kap
csolatban állnak egymással.)

5. A kóborlás fogalma sokféleképpen értelmezhető. Köztudomású: a madarak legtöbbje 
egy körülhatárolt térségen belül is állandóan helyet szokott cserélni, helyesebben; kó
borolni szokott. Mégpedig tápláléka után, nem utolsósorban párszerzés, azontúl vér- 
frissítés céljából. A „kóborló” rovat felállításával azonban más jelenségre óhajtottam 
rámutatni. Nevezetesen arra, hogy az ide tartozó madárfajok a tájegységen ugyan kí
vül eső, de ehhez közelebbi fekvésű és előttem már ismert fészkelőhelyekről látogat
nak el és térnek oda vissza. Ezek a kóborló madárfajok egyelőre ugyan nem fészkelnek 
Nagykanizsa vidékén, nincs azonban kizárva, hogy idővel fészkelők lesznek. A jelen
ségek mindenesetre érdemesek arra, hogy őket kellő figyelemmel kísérjük. Abból 
a szempontból is, mivel a rovarok és rágcsálók életével összefüggenek. (Például a kék 
vércse fészkelési esete a rovarokkal, a réti fülesbagoly fészkelése a rágcsálókkal.)
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Az esetenként váltakozva fészkelő meggyvágón kívül a többi kóborló (holló, 
halászsas, barna rétihéja, jégmadár, szürke gém) fészkelésre kísérletet sem tett, 
sőt egyiknél-másiknál (nagy kárókatona, erdei cankó) a jövőben sincs arra kilátás. 
(A nagy kárókatona csak az utóbbi években fogott telepes fészkelésbe a kis-bala
toni rezervátum területén, ahol védelem alatt áll és fog maradni. Az erdei 
cankó egyes példányai csatornáinknál egész éven át megfigyelhetők. Ezek a mér
sékelt égöv északi tájain költő madárfajnak a vonulás során lemaradó, s folya
matosan kóborúton levő képviselői.)

6-9. A vendég: nyári -  téli -  ritka -  rendkívüli madárfajokat -  az irodalmi szokásnak is 
megfelelően -  több osztályba soroztam be. Ezek legtöbbje jobbára faunadíszítő 
faj. Táplálkozás szempontjából azonban jelentős szerep jut a téli vendégmadarak 
számára. Erre való tekintettel egyrészről a helybeli költöző madarakat helyette
sítő rovarevőket, másrészről a rágcsálókkal táplálkozó madárfajokat rendszeres és 
tömeges megjelenésük alapján is elkülönítve soroltam fel.

10. A pásztormadár vándor megjelölése a transzkontinentális útvonal alapján nyer 
alkalmazást.

Némileg élettani és a vidék éghajlatára jellemző jelentősége van az áttelelés jelen
ségének. Télire jobbára a hím ivarúak szoktak visszamaradni. Feltehető, hogy még 
fiatal korukban mentek neki -  különböző okokból, valószínűleg késői költésből szár
mazva -  a télnek.

Az áttelelők közül érdekes tünet volt megfigyelhető a sordélynál és a zöldikénél. 
A sordélyt még a század első éveiben elterjedt számban fészkelő és rendszeresen 
áttelelő madarunknak ismertük. Az időben joggal megillette az állandó megjelölés. 
Egy időben egyedszámuk fogyni kezdett, jóllehet sem a környezet miliő tényezői, sem 
a téli klíma nem változott. Hasonló megfigyelésről számoltak be később az Aquila 
közlései az országnak más, Dunántúlról kívül eső tájairól is.

A zöldikénél viszont a helyzet ellentétes. Ez a fás növényzettel él együtt, szemben 
a mezei életmódú sordéllyal. A múlthoz képest felszaporodott számban fészkelő mada
runk, telenként pedig -  a közel déli tájak havazási viszonyaitól függően -  csapatokban 
váltakozva telel át vidékünkön.

A fentieken kívül szembetűnő helycserélés figyelhető meg a megtelepedett balká
ni gerlénél. Már október hó folyamán, a mezőgazdasági termények elcséplése után, 
csoportokba verődve elhagyja a vidéket, majd 5-7 héttel később visszatér, hogy azu
tán a domesztikált táplálkozási viszonyoktól függően, újból ki-kimaradva, végül feb
ruár hó végén felvegye ismét állandó jellegét.

Sordély, zöldike, gerle mindegyike növényi szervekkel táplálkozó madárfajok. Mint 
ilyeneknek, a táplálkozási módjuk kevésbé van kitéve változásoknak, mint a rovarevőknél. 
Mégis kitértem rájuk, hogy szemléltessem azon hullámszerű változásokat is, amilyene
ken az élő szervezetek mindegyike át szokott menni.
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Biológiai sajátosság vonatkozásában a Kanizsa vidékén látott 203 madárfaj megoszlik:

állandóan fészkelő, hozzá 2 áttelepedő
hozzá 1 kóborló 40 faj 20 %

költözködő, hozzá 2 áttelepedő 65 faj 32%
a) fészkelő, együttvéve 105 faj 52%
b) átvonuló, hozzá 7 kóborló, 1 vándor 58 faj 28%
c) vendég: nyári és téli 20 faj 10 %
d) ritka és rendkívüli 20 faj 10 %
összesen: 203 faj 100%.

Az országos állapot: az állandó madárfajoknál 24% (nálunk 20%), a költözködőknél 
41% (nálunk 32%), a fészkelőké tehát együttvéve 65% (nálunk 52%). Táplálkozás 
szempontjából ez a legjelentősebb tétel.

Mivel a teljes névjegyzék nem maradt fenn, ezért csak a következő, az erdőben, illetve 
ahhoz kapcsolódó élőhelyen fészkelőkről szóló táblázatot közöljük.

NÉVJEGYZÉK

az erdei élethelyeken és erdőn kívüli fás társulásokban fészkelő madárfajokról (species) 
a dél-zalai erdőgazdasági tájon (1905-1952)

Jelek:

A fészkelő madárfajok viszonylagos madársűrűsége 50 év megfigyelései alapján a vonat
koztatási alapból (1905) kiindulva mostanáig (1955).

1. EJ rendes és gyakori fészkelő
2. 0 rendes és gyér számban fészkelő
3. □ gyérült fészkelő; ritka
4. 0 megkísérelt fészkelés (időszakos áttelepedés)
5. [...] kiesett a folyamatos fészkelésből.

A tájra jellegzó fészkelési mód:

a) I fán (nyílt fészkelő)
b) - bokorban, cserjésben vagy azok védelme alatt fészkelő
c) O faodúban (zárt fészkelő)
d) © erdőben (a+b+c) fészkelő

© erdő mélyén fészkelő
é tavaszi érkezés (átlagos) első napja.

Biológiai sajátságok:

egyenletes sűrűségű -  gyakoribb -  gyér, gyérült -  ritka 
állandó életmódú -  költözködő -  jellegzetesen kóborló 
alkalmilag áttelelő -  (nyári és téli „vendégek” nem jönnek tekintetbe).
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Sz Fajnév i 2 3 a b c d Biológiai sajátosságok

El E □ 1 - O ©
i. Aranymálinkó (sár

garigó) + 1 költözködő, egyenletes, 
é : IV. 21-28.

2. Balkáni fakopáncs
O

állandó, újabban 
megfigyelt áttelepedő, 
elterjedőben

3- Barátcinege + ©
állandó életmódú, 
egyenletes sűrűségű

4 - Barátposzáta
+ - költözködő, gyérült, 

é : IV. 7-12.

5- Búbosbanka + O költözködő, gyérült, 
é: IV. 1-6.

6. Citromsármány
+ -

állandó, a seregéllyel 
és a csukkal szemben 
gyakoribb

7- Csicsörke
+ 1

költözködő, ritkán telelő 
(II. 14.) é : IV. 18-24.

8. Csilpcsalpfüzike + ® költözködő, gyérült, é: III. 19.

9 - Csóka + O gyérült fészkelő, változó 
számban kóborló

io. Csuszka + ©
állandó, gyérült a nagy 
fakopánccsal szemben

n. Dolmányos (szürke) 
varjú + 1

állandó életmódú, 
egyenletes sűrűségű

12. Egerészölyv + ® állandó, egyenletes

13- Énekes nádiposzáta
+ -

költözködő, egyenletes, 
erdősávoknál csatornák 
mentén, első megtelepedő

14- Énekes rigó
+ ©

költözködő, gyérült 
átvonulása kimaradó, 
é : III.3-11.

15- Erdei fülesbagoly + © állandó, egyenletes

16. Erdei pinty
+ 1

némileg gyérült a zöldi
kével szemben, költözködő, 
több telelő (<J 9 )

17- Erdei pityer + ©
költözködő, változatlanul 
gyér számban fészkelő

18. Erdei szalonka
+ ®

ritkán fészkelő, 
szórványosan áttelelő, 
é : II. 29-III. 2.
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Sz Fajnév 1 2 3 a b c d Biológiai sajátosságok

El 0 □ 1 — O ©
19- Fácán

+
mesterséges módszerek alá 
tartozik, nagy mértékben 
gyérülve

20. Fakusz + ©
állandó, nagy mértékben 
gyérült

21. Fekete harkály
+ 0

az 1920-as évektől elterje
dőben, rendszeres fészkelő, 
állandó

22. Fekete rigó
+ -

költözködő, egyenletes, 
gyakoribb telelő: c? -ek, 
kerül 9  is

23- Fogoly + mezei életmódú, 1940. II. 13. 
óta ritka, erdőkben is fészkel

24- Fürj
+

mezei életmódú, elvétve 
erdőkben is fészkel, ritkán 
telelő, é: IV. 15-20.

25- Gyöngybagoly + O állandó, egyenletes, 
lakóhelyeken gyakoribb

26. Héja + 0 állandó, egyenletes

27- Kabasólyom + 1 költözködő, é: III. 23-28.

28. Kakukk + költözködő, egyenletes 
(erdei életmódú)

29- Karvaly + 0 állandó, gyéren fészkelő, 
egyenletes

30 Kék cinege + O állandó, nagy mértékben 
gyérült

31. Kék galamb
+ O

költözködő, legnagyobb  
mértékben gyérült, ritkán 
telelő, é: II. 16-26.

32. Kerti geze + 1 költözködő, gyérült fészkelő

33- Kerti rozsdafarkú + O költözködő, gyérült, 
é: III. 31-IV.4.

34- Kis fakopáncs + ©
állandó, legnagyobb 
mértékben gyérült

35- Kis fülemile + - költözködő, gyérült, 
é: IV. 10-18.

36. Kis légykapó + 1 költözködő, ritkán fészkelő

37- Kis őrgébics
+ 1

költözködő, a fasorok 
kiesésével némileg gyérült, 
é: IV. 27-V. 6.
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Sz Fajnév 1 2 3 a b c d Biológiai sajátosságok

El 0 □ 1 - O 0

38. Kisposzáta + 1 költözködő, gyérült

39- Közép fakopáncs
+ ©

állandójelentősen gyérült 
a nagy fakopánccsal 
szemben

4 0 . Kuvik + O állandó, egyenletes

41. Lappantyú (déli)
+ ©

költözködő, változata 
átvonuló, egyenletes, 
é: IV. 18-27.

42 . Léprigó
+ ©

ritkán fészkelő, előfordult 
kétszeres költés, téli 
sűrűsége csökkenőben

43- Macskabagoly + © állandó, gyérült fészkelő, 
III. 6-án tojásokkal találva

4 4 - Meggyvágó + © gyérült fészkelő, kóborló, 
nyugat felé gyakoribb

45- Mezei poszáta + - költözködő, gyérült

46. Mezei veréb
+ O

állandó, egyenletes, 
arány szám a házi 
verébhez 3:7

47- Nagy fakopáncs + O állandó, gyakoribb 
fészkelő,szaporodóban

48. Nyaktekercs + O költözködő, gyérült, 
é: IV. 6-10.

4 9 - Ökörszem + © egyenletes, télen szá
mosabb, kóborló

50 . Örvös galamb + 1 költözködő, egyenletes, 
elvétve áttelelő, é : 11.13-22.

51- Őszapó + 1 állandó, egyenletes, elvétve 
kertben is fészkel

52. Seregély
+

nagymértékben gyérült, 
töm egesen átvonuló, 
elvétve telelő, é: II. 20-26.

53- Sisegő füzike + ©
költözködő, gyéren fészkelő, 
é: IV. 14.

54 . Szajkó + © állandó, egyenletes

55- Szalakóta
+ O

költözködő, nagy 
mértékben gyérült, 
é: IV. 21-28.

56. Szarka + 1 állandó, egyenletes
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Sz Fajnév 1 2 3 a b c d Biológiai sajátosságok

0 □ 1 — O ©
57- Széncinege + O állandó, a kék cinegével 

szemben gyakoribb

58. Szürke légykapó + O költözködő, egyenletes, 
erdőben ritka fészkelő

59- Szürke (hamvas) 
küllő + © állandóan gyéren fészkelő 

nyugaton szórványosabb

60. Tengelic + 1 állandó, egyenletes

61. Tövisszúró gébics
+ -

költözködő, egyenletes, 
korábban elvonul, 
é: IV.27-29.

62. Vadgerle
+ 1

költözködő, egyenletes, 
korábban elvonuló, 
é: IV. 13-22.

63. Vörösbegy
+ -

költözködő, egyenletes, 
szórványosan telelő, 
é: II. 8-13.

64. Vörös vércse
+ 1

költözködő, gyérült, 
szórványosan telelő 
példányok (<J 9 )

65- Zöldike + 1 gyakoribb az erdei pinttyel 
szemben, rendszeres telelő

66. Zöld küllő + ©
állandó, a nagy fako
pánccsal szemben gyérülő

Összesen: 33 21 12 16 8 15 23

66 62 kakukk, fogoly, fürj, fácán 
nélkül

Rétisas természeti ritkaság, 
fészkelőhelye védett 
(N agy völ gyi -erdő)
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Megkísérelt fészkelés (időszakos áttelepedés)

Sz Fajnév 0 [...] A m egfigyelt fészkelés körülírása

i. Darázsölyv
+

i esetben fészkelő 1905., 
iharosberényi Alsóerdő

2. Fekete gólya
+

fészkelő 1941., iharosi erdőben 
(az erdő mélyén, bükkfán, 
halastavak közelében)

3- Fül esküvik
+

újonnan megfigyelt fészkelő 1955., 
nagykanizsai Szentgyörgyvár 
gyümölcsösben (almafaodúban)

4 - Gyurgyalag
+

új fészkelő telepesen 1955., Gördövény- 
erdő homokbányájánál (NKanizsa), 
a parti rézsűben

5- Hantmadár
+

í fészkelés fiókák felnevelésével 1905., 
Iharos, erdei irtásterületén, ritka 
átvonuló

6. Kék vércse
+

í esetben fészkelő varjúfészekben 1925., 
Bánfapuszta, elvétve átvonuló

7- Kis (fehérkarmú) 
vércse +

2 esetben megfigyelt fészkelő 1905., 
1921., vércse erdőkben magas tölgyfán 
(Iharosberény)

8. Kormos légykapó
+

1 fészkelési adat 1906., iharosberényi 
Alsóerdő (Aquila 1908., Chernel útján 
közölve)

9 - Mezei pacsirta

+

mezei életmódú, több helyen 
esetenként fészkelő erdei áttelelésekben 
(tölgy és fenyő) a nagyüzemi szántókon 
gyérült, gyakran áttelelő

io. Nagy őrgébics
+

egyenletes téli vendég, X. 10-III. 20., 
1905. VII. 30. fiatal pédány 
(Iharosberény)

n. Örvös légykapó

+

az 1920-as évekig többesével 
rendszeres fészkelő volt (Iharosberény, 
Alsóerdő), azóta kivonult a táj 
területéről

12. Réti fülesbagoly
+

periodikus fészkelő, 2 pár 1905., Iharos, 
tölgycsemetésben a talajszinten

13- Réti tücsökmadár
+

2-3 pár fészkelés 1930-1941. 
Zsigárd-erdőn, azelőtt és azóta 
nem észlelve

14- Vetési varjú

+

régi telepek pusztulása után visszatérő- 
lég több ponton újabb fészkelés 
(1942-1957), elpusztításuk után fészkelő 
nincsen (1954-)
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Sz Fajnév 0 [...] A megfigyelt fészkelés körülírása

15- Vörösfejű gébics
+

4 esetben megfigyelve (1905-1940), 
fészkelés gyümölcsfás szőlőhegyekben, 
1941-1955: hiányzik

16. Vörös kánya
+

átmenetileg fészkelő 1938-40., 
Nagy vári-erdő, 1953., fészkelési 
kísérlet -  Bajcsai erdő

Kérdéses (bizonytalan) fészkelők

Sz Fajnév 0 [•••] A m egfigyelt fészkelés körülírása

1. Karvalyposzáta
7

határozott megfigyelés 4 esetben 
nyáron (Szilos)

2. Búbos cinege
7

megfigyelve párban -1955. VII. 17. 
Alsónyíres-erdő (NKanizsa)

A Nagykanizsa vidéken előforduló 206 fajt tovább vizsgálva, még a következő adato
kat írhatjuk le. Az országos arány: az átvonulóknál 15% (nálunk 28%), végül a vendég
madárfajoknál 20% (nálunk szintén 20%).

Amennyiben a táplálkozás szempontjából ezúttal érdektelen, főképpen a vízi élet
módú madárfajokat figyelmen kívül hagynám, kétségtelenül kedvezőbb percentuális 
eredmény származnék a kultúrnövények védelmében közreműködő, főképpen az erdei 
életmódú madárfajok számára.

A fenti adatok összehasonlításából a következő jelenségek olvashatók ki:
a) a gazdasági szempontból legértékesebb fészkelő madárfajok eloszlása a többihez 

viszonyítva mind az országos, mind a helyi faunából nagyjában arányos mértékű;
b) az ország területén fészkelő fajok bizonyos hányada (13%) Nagykanizsa vidékén 

mint átvonuló jelentkezik. (Főképpen vízi fajoknál.);
c) az átvonuló madárfajok arányszáma nem mutat eltérést: országos átlagban 394-ből 

15%=59, a tájegységen 58 madárfaj;
d) a messze távolból érkező vendég-, valamint ritka előfordulású madárfajok szám

aránya között különbség sincs.
Mindezen jelenségek útján az ország egyes vidékeit összefoglaló magyar föld egy

ségessége -  Vasvári szavaival élve -  zoografiailag is, ökológiailag is kifejezést nyer. Más 
szavakkal az következik, hogy magának a madáréletnek a megnyilvánulásaiban sem 
mutatkozik általánosságban valamirevaló eltérés a kontinentális szárazföldnek egyik 
nagyobb, valamint ugyanennek a kisebb térségén.

Erre a körülményre mutatnak rá a következő összehasonlító adatok is.
Az ország területén előforduló 23 (I-XXIII.) madárrendből (ordo) képviselve van 

Nagykanizsa vidékén 20 rend. Csupán 3 rend nincs, ti. a Hojszák (XV. Tubinares) ten

555



geri, Pusztai tyúkok (XVIII. Pterocletes) és Alkafélék (XXL Alcaé) észak-sarkköri madár
fajok rendjei. További részletezés pedig arra mutat, hogy az előforduló 20 rend 42 csa
ládjából (família) nem kevesebb, mint 40 család van -  ha csak egy-egy fajjal (species) 
is -  képviselve. Nem hiányzik más, mint a gödény (Palecanus) és a futómadár (Cursoriiis).

Vannak hazánkban a fajok szempontjából Nagykanizsa vidékéhez hasonló, sőt szű- 
kebb téren gazdagabb vidékek is. Ilyen volt pl. Békés megye madárvilága (Csath And
rás adatai) 105 fészkelő, 76 átvonuló és 16 kipusztult vízi életmódú madárfajjal (1938), 
vagy Tihanyi-félsziget kb. 12 km2 területen 74 költő fajjal (1942), végül a Debrecen 
környéki (Nagy Jenő adatai) erdőségek 79 fészkelő fajjal (1936). A Balaton fajtákkal 
együtt kb. 260 tételű névjegyzékkel szerepel (1942).

Érdekes összehasonlításra adnak alkalmat egyes északi, valamint tengerentúli föld
rajzi egységek. Az Északi-sarkkörben Hermán 155, Klute Uj-Zélandon 133 madárfajt 
vett fel, Darwin pedig Grönland területéről mindössze 14 szárazföldi és 49 gázló-úszó 
madárfajról számolt be. Eszerint Grönlandnak, a Föld legnagyobb szigetének 2 millió 
km2 területén kevesebb madárfaj (viszont tömegesebben) fordul elő, mint hazánk bár
melyik kis községének a határában.

Ami eltérés azután az egyes vidékek albiotóp elhatárolású madárfaunái között mutat
kozni szokott, ez az eltérés -  a változó természeti elemekhez alkalmazkodva -  a madár
fajok tartózkodási helye megválasztásában nyilvánul meg.

Erre nézve Nagykanizsa vidéke -  „erdővidék” jellegéhez mérten -  a legjelentőseb- 
b: a fészkelő madárfajokból 67 %-kal olyanokat tüntet fel, amelyek biocönotikai közös
ségben vagy szorosabb kapcsolatban élnek a fás növényzettel:

kizárólag erdőlakó (részben erdőmélyi) 23% 
jobbára erdőben és párhuzamosan kertben, ligetben,
berekben fészkelő 39%
átmenetileg az erdőt is érinti 5%
összevontan: 67%.

Ezenfelül ugyancsak a tájegység fás flórája hozza magával, hogy az átvonuló madárfa
jokból:

erdei jellegű 15%
fás növényzet jelenlétét igényli további 10%
a vendégmadarak kb. 50%-ára pedig szintén is az erdők gyakorolnak vonzó 
hatást.

Mindezek a jelenségek kiemelik a tájegység „erdővidéki” jellegét. Egyben 
megfelelő biológiai közreműködési teret biztosítanak főképpen a rovarokkal, valamint 
a rágcsálókkal táplálkozó madárfajok számára.

Az ellenkező oldalon a puszta mezők, fátlan vízfelületek, valamint a lakóhelyek ott
honos madárfajaihoz a helyi fauna fészkelőinek csupán 33%-a, az átvonulóknak 75%-a, 
a vendég- és ritka megjelenésű madárfajokból pedig 50%-a tartozik. Az átvonulok zömét, 
valamint a vendégmadarak nagyobb részét a vízi, a kóborló és helyet cserélő, részben 
a téli vendégmadarak adják.

Ami azután a madárfajokon belül a beletartozó egyedek sűrűségi arányszámát ille
ti, erre nézve tartalmasabb képet a mind gyakrabban megtartandó egyidejű (szinkron) 
adatgyűjtések adhatnának.
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2. A madarak elhelyezkedése, vonulási (migrációs) adatok

A madár otthona az a hely, ahol lakóterületén belül a fészekalja van. Valahány madár
pár a fajabeli életmódnak megfelelő helyen, a külön gondossággal kiválasztott, köz
vetlen környezetben helyezkedik el.

Az állandó tartózkodású madarak otthonuk környezetét jól ismerik. A földön 
fészkelő madárfajok környezettel szembeni igénye aránylag a legkisebb. Körültekin
tőbbnek kell lenniük a mocsaras, főképpen az időszaki vizek növényzetének védelme 
alatt fészkelő madaraknak, nehogy éppen a költés és a fianevelés folyamán érje őket 
hátrányos változás. Legtöbb figyelmet kíván meg a madárfajoktól a fákon és cserjé
ken, nemkülönben az ezek védelme alatt történő fészeképítés.

A költözködő madarak minden bizonnyal az „útvonal öröklött ismeretével” tér
nek vissza szülőhelyük tájékára. A már használatba vett, ismert fészekhez való ragasz
kodás (fészekkonzervativizmus) ugyanúgy irányt jelöl a madarak számára.

Első érkezésük, majd fővonulásuk időpontja a legszorosabb kapcsolatban áll az 
évszakok változásaival. Ezért van az, hogy egyszer előbbre kerülő, máskor hátrábbra 
tolódó időszakaszonként érkeznek el az egyes vidékre, majd a táplálék megszer
zésétől függően helyezkednek el és kezdenek hozzá a családalapításhoz.

„Amikor a levegő hőmérséklete eléri azt a fokot, amely a rovarokat is megeleve
níti, ott jelennek meg először, ahol a rovarélet is legelőbb támad fel téli nyugalmá
ból.” A rovarevő madarak azonban még a kezdetben elegendő számú rovar hiányá
ban is tudnak magukon segíteni. A legtöbbje táplálékváltó képességénél fogva 
rövidebb időre beéri a cserjék fennmaradt vagy a lehullás után megaszalódott termé
seivel, egyesek még hóbogarakkal is. Elegendő táplálék a megtelepedésre készülő 
madárpárok számát nemcsak felemelheti, hanem lehetővé teszi a költésük megismét
lését is.

A területet egymás közt felosztva, a táplálkozás szempontjából gondtalan idény 
vár a fészkeléshez fogott madarakra. Számukra a helyzet csak ősz felé nehezül meg, 
amikor a rovarélet is fokozatosan elveszti korábbi elevenségét. Be sem várva azután 
az időjárás rosszra fordulását, az érzékenyebb költözködők sorjában útra kelnek, hát
rahagyva maguk mögött azokat a madarakat, amelyek a rovarfejlődés későbbi, főkép
pen téli periódusaihoz alkalmazkodva peték, bábok alakjában életfeltételeiket to
vábbra is megtalálják.

Növényfajokban gazdag tájegységen, mint Nagykanizsa vidékén, a rovarok szám
talan fajának változatos gyűjteménye áll a madárvilág rendelkezésére, kezdve a han
gyáktól a legyek, darazsak, tetvek, pókok, meztelencsigák sorozatán végig a lepkékig 
és bogarakig.

Ugyanúgy akad zsákmány a rágcsálókkal táplálkozó madarak számára is. A téli alvás
ra el nem rejtőző rágcsálók megtalálhatók az erdei alomtakaró, s sűrű növényzet védel
me alatt, vagy földalatti lakásuk kijáratainál.
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Vidékünkön évről évre figyelemmel kísértem a madarak helyet cserélő jelenségeit és 
a vonulás (migráció) mozgalmasságát. Anyagcsere szempontjából legfontosabb a rovarok
kal táplálkozó madárfajok tavaszi beérkezése. Hogy a költözködők tavaszi első érke
zésének a tájegységre eső középnapjai miként viszonyulnak az országos középnapok
hoz, a következő adatok tüntetik fel.

a) Március hóban érkező rovarevő madárfajok érkezési sorrendje (szélső határok között):

Seregély előbb 11 nap
Fehér billegető előbb 5-13 nap
Mezei pacsirta előbb 4-5 nap
Bíbic előbb 10-24 nap
Erdei szalonka előbb 18-20 nap
Énekes rigó előbb 5-13 nap
Vörösbegy előbb 7-12 nap
Csilpcsalpfüzike előbb 10 nap
Házi rozsdafarkú előbb 1-6 nap
Vízityúk előbb 21 nap
Kabasólyom (alkalomszerűen rovarfogyasztó) előbb 1-5 nap
Fehér gólya (alkalomszerűen rovarfogyasztó) előbb 4-7 nap.

b) Április hóban érkező rovarevő madárfajok érkezési sorrendje:

Füstifecske előbb 2 nap
Molnárfecske előbb 8 nap
Búbosbanka előbb 3-9 nap
Kerti rozsdafarkú előbb 2-7 nap
Rozsdáscsuk előbb 5 nap
Kis fülemüle előbb 4 nap
Barátposzáta előbb 11 nap
Sisegő füzike előbb 10 nap
Nyaktekercs előbb 4-8 nap
Kakukk előbb 1-5 nap
Fürj előbb 5-11 nap
Lappantyú előbb 4 nap
Aranymálinkó előbb 3-4 nap
Szalakóta előbb 9 nap
Tövisszúró gébics később 0-3 nap
Kis őrgébics később 0-2 nap.

c) Május hóban érkezik: 
Haris később 1-5 nap.
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Az adatok egybevetéséből a következők tűnnek ki:
1. Nagykanizsa vidékén a délre költöző madarak első tavaszi érkezésének napjai az 

országos középnapokhoz viszonyítva több-kevesebb eltéréssel általában korábbra 
szoktak esni. Ez megfelel a tájegység földrajzi és vegetációs viszonyainak. 
Némelyik madárfaj hírnökei szinte pontosan, alig 1-2 napi eltéréssel szoktak 
megjelenni, hogy hamarosan utána a terület megszállása is bekövetkezzék. Ezek 
közé tartoznak pl. a kakukk, kerti rozsdafarkú, kis fülemüle, valamint a lappan
tyú. A magasabb koronaszintekben fészket építő aranymálinkó és kis őrgébics 
bevárják a fák lombosodását és csak a többiek után érkeznek meg.
Az ingadozás magán a tájegységen belül is megmutatkozik. Ez az áprilisi 
érkezőknél kisebb, a márciusiaknál nagyobb. Kiterjedhet 8 napra is.

2. Évtizedes megfigyelésekből nyert megállapítást, hogy a füstifecske országosan 
7 nappal előbb érkezik, mint a molnárfecske. Ezzel szemben vidékünkön az elté
rés -  egyetlen kivételes esettől eltekintve -  legfeljebb 1-2 napra mérséklődik.

3. A rovarokkal táplálkozó legtöbb madárfaj tavaszi érkezésének első napja az orszá
gos középnapnál lényegesen előbbre kerül, kivéve a harisnál, mely évről évre követ
kezetesen később érkezik a vidékre.

4. Egyenlő vagy 3 nappal későbbi a tövisszúró gébicsnek, és egyenlő vagy 2 nappal 
későbbi a kis őrgébicsnek a beérkezése.
Különösen a tövisszúró gébics esetében tűnik fel előttem, hogy az utóbbi 25-30 év
ben vidékünkről jóval korábban, tömegesen 2-3 héttel is előbb szokott eltávozni, 
hozzá hasonlóan a növénymagvakkal táplálkozó gerle is. Bizonyos, hogy a táplálék 
hiánya egyiknél sem jöhet szóba, miért is a jelenségek okát más körülményben kel
lene keresnem. (Koraibb kezdésű, egyszeres költés a már kilombosodott fás nö
vényzeten? A tövisszúró gébicsnél pedig rovarélettel, talán egyes esetekben az 
élősködő szaporítással élő kakukkal összefüggésben találnám meg a magyarázatot?) 
A migrációs kutatások ismert eredménye, hogy „a költözködés idejére általában az 
áll: minél korábban távozik el ősszel bizonyos madárfaj, annál későbben jön vissza 
tavasszal és fordítva”. Éppen e megállapítást látszik megerősíteni a folyó évi (1953) 
megfigyelésem is. Olyan korai kireptetést, egyúttal a fiókák önállósítását, mint 
legutóbb június 23-án, a tövisszúró gébicset illetően annak előtte egy esetben sem 
figyeltem meg. Túl korai volt a gébicsek hirtelen, augusztus végi elvonulása is.

5 Az erdei szalonkánál a rendszeresen betartott korábbi érkezés és a mind gyako
ribb áttelelés eredményezi, hogy erdeinkben több esetben kétszeres költését is 
megfigyelhettem.

6. Feltűnhet a vízityúk 21 nappal korábbra eső beérkezése a halastavak vizeire, jól
lehet ez nem kivételes, hanem folyamatosan megfigyelt jelenség.

7. A felsorolt madárfajokkal kapcsolatosan kiterjeszkedem a nádasainkban rendsze
resen fészkelő pocgémre is. Április 25-e országos középnapja vidékünkön már
cius 22-24. napjaira esik. A madár könnyű felismerése kizárja az esetleges téve
dést, pedig a mutatkozó időbeli eltérés egy teljes hónapot (!) tesz ki.

8. Madártani intézetünk az egyes kirívó esetekre a „túl korai” megjelölést szokta 
alkalmazni. Ilyen illeti meg a vidékünkön csupán átvonuló erdei pacsirtát (21 
nap), különösképpen pedig az örvös (elnézés folytán akár a kormos) légykapót 
is. Országos középnapjuk április 20-a. 1905 és 1906 tavaszán azonban (azóta ki
maradtak) március 18. és 29. napjaira esett az első légykapók jelentkezése. Szél
ső határai tehát 22-33 megelőző napot tettek ki.
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A rovarevők őszi elköltözésével módosul ugyan a rovarokkal való táplálkozás mér
téke, de meg nem szűnik. Folytatják a helybeli állandó és kóborló, valamint a téli ven
dégmadarak.

Áttérve a növénymagvakkal táplálkozó madárfajokra, ezek első példányainál a koráb
bi beérkezés még feltűnőbb:

Örvös galambnál előbb 25-34 nap
Kék galambnál előbb 10-20 nap
Gerlénél előbb 3-12 nap

(Lásd korábbi elvonulás!).

Az örvös galamb vidékünkön (országos középnap: márc. 19.) megelőzi a kék galambot 
(országos középnap: márc. 8.). Ennek magyarázatát erdeink makktermésében találjuk meg.

Ami a rágcsálókkal táplálkozó madárfajokat illeti, ezek legnagyobb része állandó és 
átvonuló. A költözködők közül kiadósan fogyaszt mezei pockot a vörös vércse. Országos 
érkezési középnapja március 14. A vörös vércsének a fészeképítésre nincsen gondja. 
Nálunk rendszeres telelő. Anyagcsereigényét rovarszervekkel is kiegészítheti.

Az egerészölyv korán belefoghat a költésébe, és fiait korán bocsáthatja szárnyra, 
hasonlóan a baglyok is.

A táplálkozás szempontjából legjelentősebbek a fészkelő madarak. Ha az elmúlt 50 év 
adatait áttekintjük, akkor arra az eredményre jutunk, hogy az szemlátomást, mindvé
gig egyenletesen, kb. 50%-bán, szaporodó, kb. 17%-ban viszont fogyó, illetőleg gyérült 
kb. 33%-nyi madárfaj. (Lásd az előző táblázatot.)

Az egyenletesnek megmaradt és hozzá a szaporodást felmutató fajok adatai együtt
véve (kb. 67%) mindenesetre megnyugtatók, de érzékeny veszteséget jelent a fajokban 
beállott megfogyatkozás. Annál is inkább, mivel a visszaesés legnagyobb mértékben 
(20 fajjal) éppen a meghatározottan és túlnyomóan rovarokkal táplálkozó madárfajok
nál tapasztalható -  szemben a szaporodás mindössze 4 faj mutatószámánál jelentkezik. 
A megfogyatkozást ugyan némiképpen pótolja a felváltás, valamint a helyettesítés, a mér
leg azonban végeredményben továbbra is veszteséggel zárul. A megfogyatkozás főkép
pen a költözködő madaraknál mutatkozik annak jeléül, hogy ezek szenvedik el a legtöbb 
veszteséget egyrészt a hosszú, évenként kétszeres vándorútjukon, másrészt az idegen, 
déli országok népénél ismeretes tömegpusztítás következtében. Szerencsére nem ész
leltem számbavehető változást a kakukknál. Reá, mint ismeretes, rendkívül fontos sze
rep vár a szőrös hernyók gócainak szempontjából. A kakukk a jelek szerint nagy gyor
san és jól kiválasztott útvonalon, egyfolytában teszi meg vándorútját a biztos telelőhely 
irányába, eközben azután kevesebb kárt is szenved.

A két szélső jelenség között mutatkozó kb. 16%-os különbözet okaira és egyéb 
hatótényezők körülményeire a következőkben felsoroltak adhatnak magyarázatot:

a) Az erdők területi kiterjedésükben nem csekély apadást szenvedtek. Magán a táj
egység szűkebb területén legkevesebb 2000 ha-ra becsülhető erdőség került a fél szá
zad első évtizedeiben teljes kiirtásra (Gyótapuszta, Perház-dűlő, Gyurgyáncz, Békástó- 
dűlő, Bocska-Morgány-Récse erdeinek egyes részei stb.). Ezenfelül több száz hektár 
zárt erdő alakult át időközben fáslegelővé. Ennél a veszteségnél pedig alig tehető többre 
az újonnan telepített kis erdőfoltok (akácosok) kiterjedése.

560



b) Az erdők területi apadása mellett nagyobb átalakulások és változások álltak be az 
erdőségek belső szerkezetében. Az uralkodó fafajok térfoglalásának és elegyarányának 
eltolódásaira az „erdővidék” jelleg leírásánál már rámutattam. Lényegesebb azonban 
a faállományok korosztályaiban mutatkozó változás. Az idősebb állományokat -  a sza
bályos állapottól elhajló mértékben -  fiatalabb erdőrészletek váltották fel. Emellett 
a szálerdők egy része sarjerdő szerkezetűvé módosult.

Kevésbé változtak meg a felújítás mesterséges módszerei. A mezőgazdasági elő- és 
-közteshasználat a régi módszerek csapásán halad, és a mag-(makk-)vetés rendszere is 
megmaradt. Az újabban szélesebb körben alkalmazott fenyővel történő elegyítések ha
tása a madárvilág szempontjából is kívánatos jó ideig még nem lesz kiértékelhető, mi
vel a megérett tűlevelű szálerdők -  a fiatalabb fenyő állományokkal együtt -  a háborús 
cselekvények áldozataivá váltak. A fenyőerdők rovarvilága ezentúl fog észrevehetőbben 
kialakulni. A korosztályok leszállásával természetesen a rovar- és a madáréletre kiható 
magtermés is kevesebb, viszont máris törekvés nyilvánul meg abban az irányban, hogy 
az erdők természetes felújítása, ha mindjárt mesterséges áttelepítéssel, nagyobb teret 
nyerjen. Akár a vetényülésre, akár a vetésre kerülő erdei magvak sorsa különösképpen 
a rágcsáló emlősök szempontjából esik latba.

A madárvilágra legkevésbé sem közömbös ápolási műveletek, a tisztítások, gyéríté
sek és szálaló selejtezés mind nagyobb területen és mind gyorsabb ütemben vannak folya
matban. A rovarfertőzés szempontjából jelentős erdei nyiladékrendszer kiépítése, vala
mint helyenkint tisztások kijelölése a szokásos módon halad.

Mindezek a műveletek voltaképpen országos jellegűek, és a modern erdőgazdálko
dás velejáró tényezői. Egyik-másik előnyös például az örvös galambra, gerlékre, szaj
kóra, pintyfélékre. Viszont amellett, hogy a földön fészkelő és a kevésbé igényes madár
fajokra közömbös hatásúak maradnak, kevésbé kedvező, sőt kedvezőtlen hatásúak 
főképpen a rovarokkal táplálkozó madárfajokra. Szerencsére csak átmenetileg lehetnek 
kedveződenek, mígnem az erdők összetársuló növényzetének önmagát regeneráló és kife
jlesztő vegetációjával, valamint szerkezetbeli módosulásaival párhuzamosan a madarak 
fokozatos alkalmazkodása fog lépést tartani. Az örökerdő az az élethely, amelynek madár
világára minden időben fenn szoktak állani az egymást kiegyenlítő körülmények. Van 
azonban olyan tényező is, amelynek kimaradását a mai erdők már alig, vagy nem is pótol
hatják. Ilyen megjelenési alak az ún. öregerdő.

Éppen Nagykanizsa vidékének képezték specialitását a nagy kiterjedésű öregerdők. 
A múltból örökölt magas korú, mi több, túltartott korú tölgy-, cser-, bükk állományok, 
szórványosan gesztenye- és vadkörtecsoportok kitermelése ez időre nagyjából már 
befejeződött. Az óriásira nőtt, üreges, odvas, behasadt és ágatörött, kéregfeslett fák eltá
volításának és alákorhadt tuskók, valamint kiszáradt törzscsonkok kiszedésének nyomai 
a zártan fészkelő madárfaunán nyernek kifejezést. Innen van az, hogy a fatest rejtekhe
lyein fészkelők száma (a denevérekével együtt) az állandó madaraknál meggyérült, a táj
egységen fészkelő-költözködő madaraknál pedig megritkult. Madarainknál a fák testén 
valahol szilárd alapul szolgáló zárt vagy félig nyílt fészkelő helyek hiányában a régitől 
eltérő, újabb fészkelési módot nem volt alkalmam megfigyelni. (Meglepő Vertse leg
utóbbi közlése: a szalakóta megkísérelte a földön való /terrestrikus/ fészkelést.)

Odvas fák az erdőkön kívül az egyes ligetek, főképpen a szőlőhegyek gyümölcsösei 
területén is nagyobb számban voltak találhatók. Helyükre az évek folyamán fiatal gyü
mölcsfákat telepítettek. Ezek fészkelésre későbbi korukban sem eléggé alkalmasak. Az ál
landó zavarást kevés madár szokja meg. Ezek után újból csakis annak a megoldásnak
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a szüksége áll előttünk, hogy -  elsősorban a gyümölcsösökben -  a hasznos madarak 
mielőbbi letelepedését mesterséges fészekodúk kihelyezésével siettessük. A körös-körül 
elterülő erdők ugyan ősszel szárnyra bocsátanak fatisztogató madarakat, ezekhez azu
tán külön téli vendégek is csatlakozni szoktak. A gyümölcsösök azonban a vegetáció 
idején hemzsegő rovarok apasztására több madarat kívánnának. Jóllehet helyzetünk jó
val kedvezőbb az alföldi vidékekhez képest, a rovarevő madarak meggyérülése azonban 
a kertgazdáktól külön intézkedéseket követel.

Elsőnek az örvös légykapó esett ki -  előreláthatólag véglegesen -  a vidék avi- 
faunájából. A közvetlen környezethez fűződő igényességére azelőtt is az a körülmény 
mutatott rá, hogy nyári otthonául csupán az öreg tölgyesek egyes részleteit választot
ta. Kimaradónak nem tekinthetem, hanem a helyi faunából kiesettnek, mivel 40 esz
tendőre felmenő kimaradása után a visszatérésére nincs remény. Kertekben, ahogyan 
másutt szokott, nálunk nem költött. Tavaszi átvonulásáról hasonlóan kevés adatot sze
rezhettem. Érdekes: egy kertészkedő ismerősöm a város ugyanazon kertjében figyelt 
meg (április második harmadában) úton levő, egy-egy példányt. Szemem elé 1907 óta 
a faj egyetlen képviselője sem került. (Legközelebbi rokonát, a kormos légykapót 
egyetlen esetben, 1906 nyarán ugyanott, a berényi 0,4 sűrűségű, öregfás erdőben figyel
tem meg. Az esetről mindjárt jelentést tettem Chernel-nek, aki arról az Aquilában meg 
is emlékezett.)*

A kiesett örvös légykapót a kielégítő madársűrűségű szürke légykapó látszik helyet
tesíteni. Legszámosabb a háztáji kertekben, az erdőkben ritka.

Az örvös légykapó mellett legnagyobb mértékben a fakusz száma fogyott meg, ki- 
sebb-nagyobb mértékben pedig olyan rovarevő madárfajoké, mint a seregély, búbos
banka, szalakóta. (A gazdaságilag közömbös értékű kék galamb vidékünkön már évek 
óta nem költ.)

Nagykanizsa környékéről kimaradottnak (kiesőnek) tekinthető még a batla. A Kis- 
Balatont tápláló Zala folyó mederszabályozása óta a batlának (népünk nyelvén a vad- 
pókának) az ártéri rétekbe közel ezrével ellátogató csapatai teljesen elmaradtak. 
Érthető, mert számuk a Kis-Balatonon is igen erősen leapadt. Az ott kijelölt 1381 ha 
kiterjedésű természetvédelmi rezervátum a batlákat ugyan felszaporíthatja, ellenben 
a vízszabályozással karbantartott Principális-térség a batlára többé nem fog vonzó erőt 
gyakorolni. (A batla, mint vízi életmódú és nyári vendégmadár abból a szempontból 
jött vidékünkön számításba, hogy tömegénél fogva jelentős bogarászó munkát végzett 
időszakilag /vízzel árasztott rétjeinken/ vízirovarok, főleg csupasz csigák és lópiócák 
fogyasztásával.)

A természet azonban a megritkult madárfajok helyettesítéséről, sőt munkájuk pót
lásáról is gondoskodni szokott.

A zöld küllőt és a kis fakopáncsot a szaporodóban levő nagy fakopáncs helyettesíti, 
azonfelül a legutóbb beszivárgott és állandóvá vált fekete harkály. A csuszkának és a kék 
cinegének segítségére jön az emelkedő számú széncinege, a csókának és szalakótának 
az áttelepedéssel kísérletező vetési varjú. Az erdei pinty madársűrűségét a zöldike, 
a sordélyét a sármány egyenlítik ki. A seregélynél azonban nem marad más hátra, mint 
mesterséges fészekodúk kihelyezésével jönni a segítségére. Ez érvényes a búbos
bankára, a kerti rozsdafarkúra, a nyaktekercsre, valamint a cinegék felszaporítására is. 
A poszátafélék és rigók egyenletes megtartásához pedig más út nem vezet, mint a ma

* Lásd a 34. számú bibliográfiai tételt.
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dárvédelmi ligetek, csalitosok és az erdei alsó koronaszint felkarolása és fejlesztése. A rág
csálókkal kiadósan táplálkozó madárfajok érdekében (vércséknél, egerésző ölyvnél, bag
lyoknál) érvényt kell szereznünk a törvényes védettség fogalma gyakorlati betartásának!

Valamennyire megnyugtató: a természet életében a rokonfajok felváltása, helyette
sítése és pótlása olyan önszabályozó folyamatok, amelyekről tartamos megfigyelések 
útján meggyőződést szerezhetünk. Rokonfajok alatt ezúttal a hasonló szervekkel (rova
rokkal) táplálkozó fajokat értem.

c) A mezőgazdasági sorfák hálózatát a háborús cselekmények következtében külö
nösen nagy károsodás érte. Baj volt az is, hogy a sorfák használata és azt követő fel
újítása szempontjából üzemtervszerű szabályozás nem állott fenn. Mint említettem, 
az ún. „zalai pálmák” Nagykanizsa környékéről eltűntek, velük együtt maradtak el 
vagy ritkultak meg a mezei kártevők önkéntes, szorgalmas pusztítói; a sorfákon 
fészkelő madarak. A helyzeten csak is mezővédő erdősávok, illetőleg új fasorok léte
sítésével segíthetünk.

Az új fásítások előnyei annyira közismertek, hogy szükségtelen azokra külön rámu
tatnom. (Legfeljebb a kanizsai vadászok, ezek is egyedül a közeli leányvári réteken tapasz
talhatták; attól kezdve, hogy a rétség felparcellázását követőleg a kisgazdák teletűzdelték 
földjeik határmezsgyéit, a fűzdugványok pedig cserjékké, majd fákká nőttek fel, azóta 
az ott rendszeresen megszálló téli vadlibaseregek a korábban jó libázó helyet elkerü
lik. A nyílt kilátás elvesztével sem túzok, sem kanalasgém nem fog ott csak egyszer is 
megszállani. Nyert azonban a leányvári dűlő olyan fészkelő madarat, amilyen a szen
vedélyes rovarevő kabasólyom. A fácskák azután lesben állásra csábítják az ölyveket, 
a mezei pocok kitartó ellenfelét.)

d) Kilátás van a gyümölcsösök további kiépítésére és intenzívebb művelésére is. 
A mezei térségen máris történtek új telepítések. Ez a flóragazdagítás kívánja meg azu
tán a rovarokkal táplálkozó madarak kiterjedtebb közreműködését az élethely kibővült 
munkaterén. A fatisztogató téli madárvendégekre amúgy is váró tevékenységet a továb
biakban még azzal egészíthetjük ki, ha a saját cinegéinket és csuszkáinkat mesterséges 
módszerekkel is támogatjuk (odúk, téli etetés, védelem).

e) Egyes helyeken egyidőben divatba jött a gyenge hozamú legelők feltörése 
szántóföldekké. Az átalakítás hasznát elsősorban a fogoly vette. Feltűnt azonban, 
hogy a mezei pacsirta -  várakozásom ellenére -  a frissen feltört földekről távol tartot
ta magát, és megmaradt -  nyilván a rovarélettel kapcsolatosan -  a régi kultúrföldeken.

f) A vízgazdálkodásban bekövetkezett változások a vidék madárvilágára nagyfokú 
élénkséget hoztak. Egyik részről a régebbi (iharosi) halastavak kiegészítése és új tavak 
létesítése, másik részről az ártéri területek lecsapolása eredményezett hol progresszív, 
hol regresszív hatást. Az állandó tógazdaságok különleges madaraival vidékünk fauná
ja -  mind fajokban, mind azok madársűrűségében gazdagodva -  egyúttal színező ele
meket is vett fel (nagy kócsag, nagy kárókatona, halászsas stb.).

Miután a halastavak rendeltetése nem a növénytermesztés, hanem kizárólag a minősé
gi haltermelés, a vízi életmódú madarakkal nem is foglalkozom. Tárgykörünket a táp
lálkozás szempontjából csupán azok a fajok érdeklik, amelyek a tavakat környező 
kultúrföldekre ellátogatva a szárazföldön élő rovarszervezetek járulékos felszedésében 
működnek közre. Ugyanitt tizedelik meg a kártevő apró emlősöket a fehér gólya, a szür
ke gém és a rétihéják.

A halastavak nádasainak szintén megvan a maguk madártani jelentősége. Nyár vége 
felé hosszú időn keresztül éjjeli szállóhelyeket biztosítanak az északi vidékekről érkező

563



seregélyek és a gyülekező fecskék számára. Több évben figyeltem meg, hogy a tízezer
re is felbecsülhető seregélyek a Principális-térség rétjeiről és legelőiről esténként mily 
következetesen húztak be -  sereg sereget követve -  a móriczhegyi és komárvárosi tavak 
nádasaiba.

A lecsapolások következtében viszont a mocsaras rétek fészkelői (bíbic, vízicsibe- és 
sárszalonkafajok) ritkultak meg, ugyanígy a tömegesen átvonuló cankófélék is -  vala
mennyien rovarokkal táplálkozó madarak. Helyükön előszeretettel telepedett meg a fo
goly és a fürj.

g) Megemlítésre kívánkozik, hogy a tömegesen átvonuló seregélyek vidékünkön 
nem szokták a szőlőket ellepni, sem kisebb kötelékekkel fel-felkeresni. Ez irányú pana
szokról legalábbis nem értesültem. Előbb okoznak kárt az erdők közelében fekvő 
szőlőparcellák terméseiben a fekete rigók.

Méhészek részéről sem hallottam panaszról. A zöld küllő nem szokta sem a külfekvésű, 
állandó, sem a vándorméheseket felkeresni. A gyurgyalag viszont vidékünkről hiányzik.

Belső veteményeskertekben az elvetett magvakat dézsmáló házi veréb és balkáni 
gerle, erdei csemetekertekben az erdei pinty, a mezei veréb, részben a sármány tartoz
nak a nemkívánatos látogatók közé.

h) Általánosan tudott, hogy a lakótelepülések (községek), továbbá a majorok, egyéb 
külfekvésű telepek jobbára a háztáji madarakat szokták maguk köré gyűjteni. De ennek 
is feltétele van: fátlan településeken madarat jóformán nem is találunk! így van ez a mi 
vidékünkön is. Majorok területén, ahol a háború után legelső feladatnak tekintették az 
évszázados facsoportokat és a terjedelmes élősövényeket gyökerestől kiirtani, fészkelő 
madár nem telepedik le, legfeljebb egy-egy fehér billegető, esetleg kuvik. (Ezek egyéb
ként nem idegenkednek a romépületektől sem.)

Az újonnan beépített házhelyek ez idő szerint még egészen madárszegények. Még 
a fecskék sem szánták rá magukat, hogy ott fészeképítésbe kezdjenek.

Külfekvésű, kisebb tanya vidékünkön a múltban is kevés volt. Vadvédelmi szerep
hez (télidőben) is ritkán jutottak (fogoly). A mezőföldi táplálkozás és a fás növények vé
delme szempontjából fő követelmény lesz az ilyen pontokon a kóborló macskáktól való 
mentesítés, és nem utolsósorban a lakónépség természetműveltsége.

A városban és a községekben a balkáni gerle van elterjedőben (a majorok területén 
ez ideig nem fészkelt). A város nagyobb kertjeiben szemlátomást mind számosabb vad
gerle és örvös galamb telepedik le. Az utóbbi évtizedben új jelenség volt bent, a város
ban a vetési varjak megkísérelt fészkelése.

i) A mezőgazdasági nagy- és kisüzem a helyi madárfauna szempontjából általában 
egymástól eltérő képet szokott elénk tárni.

A területi (táblás, dűlős) eloszlás tekintetében lényegesebb változások vidékünkön 
eddig alig számbavehetően állottak be. A magánkézen volt nagytáblás üzem továbbra 
is állami vagy szövetkezeti nagyüzem maradt. A domborzati viszonyoknál és a földek 
elszórt fekvésénél fogva a kisüzemek nagyobb része szintén az eredeti művelési mód
ban áll. Az új kép még nem alakult ki annyira, hogy az összehasonlítás madártani vonat
kozásaiban kellő mértékben kiértékelhető lehetne.

Ismeretes: a kisparcellás dűlők madársűrűsége gazdagabb, mint a táblás gazdálko
dással műveltté. E jelenség magyarázatát a kisüzem összetevői adják: változatosabb nö
vénytermelés, bizonyos elegyítéssel; időszakos magvetés tökéletlen magtakarással; 
egyenlőtlen beérés; szórványos trágyahullás és trágyatárolás; durvább földfelület; a tar
lóbuktatás egyenletlensége; ugarok visszahagyása; kaszálatlan sávok és foltok; későbbre
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eső magvetés; víztartó pocsolyák; több gaz- és takarónövényzet a határmezsgyéken; 
több visszahagyott melléktermény és elszórt hulladék; sekélyebb alászántás; tartósab- 
ban lesőhelyül szolgáló kupacok a madarak számára stb.

Hogy az intenzív agrotechnikával dolgozó nagyüzem területén kielégítő kistérségi 
madárfauna társuljon össze, mind nagyobb arányú mezővédőfásítása lesz szükség, hogy 
ezzel a mezőgazdasági növényvédelemben biotikus szerepre hivatott madáregyüttes 
alapját is megteremtsük.

A nagyüzemhez tartozó és a vidéket hovatovább sűrűbben behálózó föld feletti táv
vezetékek oszlopai és huzalai jó szolgálatot fognak tenni a rovarokra és a mezei rágcsá
lókra leskelődő madaraknak.

j)  Valamit szükséges a vadászat gyakorlásáról is szólanom. A vadászat olyan téma, 
amely több madárfaj életével közvetlenül és legszorosabb kapcsolatban áll, és ezt az ő 
sajátos szempontjából bírálja el. A vadászat gyakorlása tulajdonképpen beavatkozás az 
egyes vidékek faunájába, és ez a táj madársűrűségére is kihat.

Erről a témáról egészen rövidre szabva e helyen csak annyit, hogy a puskások (vadá
szok és vadőrök) legtöbbje vidékünkön sincs kellően tájékozódva a madárvilág átfogó 
gazdasági jelentőségéről. Főképpen a rágcsálókkal táplálkozó madárfajok, a nappali és 
éjjeli ragadozó madarak vannak kitéve az ismeretek, az elfogulatlanság és mérlegelés hiá
nyosságainak. Ezen a téren népünk legnagyobb része is tévedésben van. (Találkoztam 
például „vadőrrel”, aki a fa ágáról lelőtt lappantyút büszke tudattal aggatta ki tarisznyá
jára, mert a kitátva nagy szájú madarat veszedelmes „ragadozónak” vélte.)

Magas fokú apróvadtenyésztés a múltban is mindössze a tájegység keleti felében, 
egyes helyeken folyt, mesterséges tenyésztési és vérfelfrissítési módszerek -  kevés 
kivételtől eltekintve -  ma sem szokásosak.

k) Végül: Nagykanizsa vidékén a népi természetkultúra elterjesztése és megszilárdí
tása szempontjából még sok a kívánnivaló.

A madarak nidobiológiai sajátosságai közé tartozik a fészkelés helyén való társulás. 
A tájegységen belül kevés példát találtam arra, hogy ugyanazon fán külön-külön fajú 
madár építsen fészket és lakjon egymás közelében. Megtörténik, hogy különböző madár
fajból legfeljebb két pár egy fán megfér egymással, hármas társulást azonban egyszer- 
másszor csupán a faóriások odúit és hasadékait illetően figyeltem meg. Természetesen 
a koloniális fészkelésre hajlamos madaraknál (seregély, csóka, fán fészkelő házi veréb) 
a jelenség nem ritkaság. De szorosabb fészkelési társulásra vidékünkön nincs is szük
ség, a madarak találhatnak elegendő számban fát és cserjét nyitott fészkű otthonuk 
megalapításához. A letelepedéssel kísérletező vetési varjak szintén egyesével, ritkán 
kettesével építették meg fészküket a ligetek egyes kimagasló fáira. A fehér gólya is egy
mástól nagy távolságra szokta tanyáját felütni, eltérően például a fenékpusztai gólyák
tól, de ott kevés a fa.

Áttérek a környező vidékek madártani hatására.
Szóba került már az a jelenség, amely a vízi életmódú madárfajok „leeresztésével” áll 

összefüggésben. Ezek a madárfajok azonban csakis halgazdasági, valamint a vízi rovarvilág 
vonatkozásában jöhetnek számításba. Szárazföldi szerepkörük erősen korlátolt.

Vonzó erejű tájelemek a vidék régebbi árterei voltak, újabban a halastavaink, 
főképpen a miklósfai-móriczhelyi nagy tavak. Ezeket a 28 km távolságban elterülő 
Kis-Balaton legritkább madárfajaiból a meddő, illetőleg a pár nélkül maradt és a szár
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nyukra bocsátott fiatal példányok, ezeken felül a vonulások alkalmával összeállt mada
rak mind gyakrabban, és mind nagyobb számmal keresik fel.

Említésre érdemesek a szürke gém, szórványosan a vörös gém, elvétve a bakcsó és 
a bölömbika. Ezek a madarak rovarokat, alkalmilag szárazföldi rovarokat is fogyaszta
nak (tücsök, lótetű, sáska, szöcske, hangya, szárazföldi poloska stb.). Számbavehetően 
több rovart, azonkívül mezei pockot fogyaszt a szürke gém. Vizeinknél legkevesebb 
20-30, esetenként több darab állandóan megfordul, késő őszig kitart, néhány át is telel. 
Szokásuk naphosszat a környező tarlókon, ugaron, legelőn vagy az alacsonyabb növé- 
sű növényzet (burgonya, répa) között tartózkodni.

Különleges képet tárnak elénk a faunaszínező madárvendégek; a nagy kócsag, ritkáb
ban a kis kócsag és a kanalasgém. Hasonlóan a halastavaknak köszönhető, hogy a nagy káró
katona és a barkós cinege besorozhatok voltak a Kanizsa vidék faunájába -  mint elkóbor
ló látogatók.Az ellenkező irányból, a Dráván túli erdőségekből halászsas keresi fel 
rendszeresen a kétnyaras tavakat -  emelve a faunakép változatosságát. Hasonló jelenség 
a sasok legismertebb képviselője, a vidékre beleeső fészkelőhelyéről kiránduló rétisas is.

E helyen külön emlékezem meg a fehér gólyáról. Vidékünknek korlátolt számban 
rendszeres lakója. Azelőtt kb. 80, újabban kb. 55%-ban fákon épít fészket, ezek megritku- 
lásával azonban kezd áttérni az épületekre. Polyphag természeténél fogva az állati szervek 
táplálékában nem válogatós. Az irodalom adatai szerint édapján szerepelnek fatóbogarak 
(iCarabus, Foronia, Pterostichus, Harpalus), szöcske, sáska, cserebogár, lótetű, szipolyok, 
káposztalepke-hernyó, csigák, pajorok stb., és jelentős mértékben fogyasztja a mezei poc
kot is. Madár- és vadkártételéről nem szereztem tudomást.

Gyülekezésükre szokadan jelenség volt a következő. Az egyik aszályos esztendő nya
rán a Kanizsa környéki rét-legelő-dűlőben a kivételesen erős mértékben elszaporodott 
szöcskék pusztítására nem kevesebb, mint 104 fehér gólya jött össze, amelyek a költözkö
dés idejéig kitartottak. A rovarok gradációja azontúl nem ismétlődött meg.*

Áttérve az erdei életmódú madárfajokra, elsőnek a fekete harkály beszivárgásáról 
számolok be.

Az első fészkelő párt Zala megye nyugati szélén, 1906-ban, fenyővel elegyes, öreg bük
kösben egy erdész figyelte meg. Számuk a bükk állomány kitermeléséig körülbelül 10 da
rabra szaporodott fel. Onnan került az első fekete harkály -  az 1920. év őszén -  szemem 
elé a kanizsai erdőkben. Én jól ismertem a Selmecbányái és a retyezáti hegységi erdőkből, 
viszont erdészeti munkatársaim előtt ez a madár ismeredennek tűnt. Valószínű, hogy a fe
kete harkály vidékünkön már előzőleg, az 1907-1911. években is meg-megjelenhetett, 
rejtett életmódjánál és szokadanul hangzó szólamánál fogva azonban nem ismerték fel.

Az Erdészeti Lapokban közzétett felhívásomra** -  várakozásom ellenére -  az erdészek 
köréből igen kevés adat futott be hozzám, jóllehet mi vagyunk elsősorban hivatottak a 
nagy erdők rejtett életmódú madarait közelebbről megfigyelni. A beérkezett adatokból 
azután mégis azt a következtetést vonhattam le, hogy a fekete harkály vidékünkre a nyu
gati erdőségek, az Alpesek alja tájáról szivárgott be.***

Később ez az érdekes madár Nagykanizsától keleti irányban, a Dráva bal parti 
erdőségeiben terjedt el, és főképpen fenyvesek közelében telepedett meg. Jelenleg már 
állandó madarunk. Becslésem alapján kb. 600 ha erdőre számítható egy állandó pár. 
Egy esetben tövön száradt égerfa odvában találtam fészkére. Kivételes eseményként köny-

* Lásd a 169. számú bibliográfiai teteit.
** Lásd a 157. bibliográfiai tételt.

*** Lásd a 166. számú bibliográfiai tételt.
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veltem el a széles, nyílt térségeken átvezető kóborlása során egy fekete harkály betévedését 
a város szélén akkor még fennállt, öreg tölgyesbe.

A fakopáncsból 1954 nyarán (Szepetnek) szerzett egy <J juv. példányában Ke ve már 
a balkáni fakopáncsot ismerte fel. Breuemak az a véleménye, hogy Nagykanizsa vidé
kén ez az alfaj már számosabb, mint a nagy fakopáncs. Ez utóbbiról 1952-ben még az 
volt a megállapításom, hogy „terjedőben és szaporodóban” Érdekes lesz majd meg
tudnunk: nem hasonló beszivárgás történt-e, mint a fekete harkálynál? Megtörténhe
tett ugyanis, hogy a részemről a tipikus nagy fakopáncsnak tulajdonított szembetűnő 
felszaporodás és elterjedés voltaképpen az új alfaj beszivárgásának a következménye. 
Ezt a kérdést több példány begyűjtésével, illetve az élő madaraknak távcsővel végzett, 
tüzetesebb megfigyelésével tisztázhattam volna. A begyűjtéssel azonban nem éltem. 
Ilyenformán az sem volt megállapítható: vajon a tipikus és a balkáni színváltozatú for
ma kereszteződnek-e egymással? Feltehető, hogy ez is lehetséges. Mindenesetre örven
detes jelenség egy olyan madárfaj egyedsűrűségének az emelkedése, amely éppen erde- 
inknek és kerti fáinknak van a hasznára. Segíteni tud az odúlakó madarak lakásínségén, 
és kipótolja azt a kiesést, mely a harkályfélék többi alakjánál az utóbbi évtizedekben vidé
künkön bekövetkezett. Az új beszivárgás valóban arra mutatna: miként gondoskodik a ter
mészet a biológiai egyensúly fokozatos helyreállításáról!

A fentiekkel kapcsolatosan említek fel még egy újabb leletet is. Arról a legki
sebb bagolynál, a törpekuviknál is alig nagyobb alakú (180-210 g), seregély nagy
ságú, füleskuvikról (Otus scops scops) van szó, amelynek előfordulásáról az elmúlt 
50 év alatt sem sikerült adatot beszereznem. Legutóbb a városközeli Szentgyörgy- 
vár szőlőhegyén mégis fogtak egyet. Valószínű, sőt bizonyos, hogy a vidéken átvo- 
nulóban volt. A füleskuvik arról nevezetes, hogy bagoly létére is rendes vonuló 
madár és rovarevő! Tápláléka Pdtkai szerint cserebogár, ganajtúró, szöcske, lepkék, 
ritkán egér. Elmondható még róla, hogy rejtett életmódú madár, és az ország terü
letén is ritka előfordulású. Mindamellett továbbra sem tartom kizártnak, hogy 
valahol a vidék szőlőhegyein fészkelő is lehet (a gelsei dombvidéken?).* (Újabb jelent
kezők a keresztcsőrűek. Azóta jelennek meg /ritka időközökben/, mióta a telepített 
lucfenyő erdőrészletek a zsigárdi, surdi, iharosi erdőkben elérkeztek a toboztermés 
koráig. Nyárszaki útjuk, hasonlóan a fekete harkályéval, szintén nyugati irányból 
indult ki. Rovartani vonatkozásban mint a levéltetvek alkalmi fogyasztói jöhetnek 
számba.)

Ami a vidékünk erdeiben szórványosan, több évi kimaradások után kóborló
ként jelentkező meggyvágót illeti, születési helyüket nem szükséges messzebbre 
keresnünk, legfeljebb Nyugat-Zala erdőségeiben. A meggyvágó (jobbára a költés 
időszakában) mellesleg rovartáplálékot is felvesz, ahogyan azt az alkalmazkodot- 
tan magfogyasztó madarak általában tenni szokták.

A rovarokkal táplálkozó erdei pacsirta egyszer-másszor megfigyelt példányai a táj- 
egység keleti pereméhez csatlakozó somogyi homoktájról (Déd, Berzence) szár
maznak. Amennyire a megye nyugati erdeiből kiindulva nem állanak hosszabb út 
előtt a hozzánk a költés végeztével elszéledten jelentkező egerésző ölyvek, annyira 
jóval távolabbról érkezett vidékünkre a három alkalommal bizonyított hosszúfarkú 
(uráli) bagoly. Az a gyanúm, hogy kóborló útjukra a jugoszláviai hegységi erdőkből 
keltek.

* Lásd a 184., 188., 195 .és 204. számú bibliográfiai tételeket.
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Valóban, a nagy messzeségből időnként hazánk területére érkező vándorokból 
hátra van még egyről, a rovarokkal táplálkozó pásztormadárról való megemlékezésem is. 
A tudomásomra jutott egy közeltáji, és egy másik, valamivel távolabbra eső átvonulási 
esetnél jóval érdekesebb Michalusz erdőmérnök régebbi közlése, amelyben a pásztormadár 
surdi (közel Dráva-parti) fészkeléséről számolt be. Tekintve vidékünk déli földrajzi fekvé
sét az eset, még fenológiai szempontból is kivételes, sőt rendkívülinek tekinthető. A szen
vedélyesen rovarokat pusztító kék vércse a vidéken ritka jelenség. Mindössze egy évben 
figyeltem meg, csoportosan átvonulóban. Fészkeléséről (Bánfapusztán szürke varjú fész
kében) sincs ezen egyedenegynél több adatom a kiterjedtebb körzet területéről sem.

Táplálkozás szempontjából szóljak valamit az átvonuló madarakról is. Különbség van 
azonban a tömegesen, valamint a kisebb sűrűségben, esedeg az egyenként, sorjában átvo
nuló madarak anyagcseréje között.

A hosszú távú útjuk során a vidékünkön éppen csak átvonulok útja sietős szokott lenni. 
Beérik olyan táplálékkal is, amire alkalmilag rátalálnak. Amennyiben kevés a táplálék, le
gyen rovarszervezet, emlős vagy magtermés, hamarosan továbbmennek és a tájegységet el
hagyják. Legtöbb esetben már előre el is kerülik. Tömegesebben a seregélyek, bíbicek, nagy 
pólingok szoktak átvonulni, valamivel kevesebb számban az erdei életmódú madarak.

Nagyobbra vehető a gazdasági jelentőségük a kényelmes, lassú ütemben átvonulóknak, 
már abból a szempontból is, mivel a nyár végére felszaporodott és kövérré hízott mezei 
pocokra vadásznak. Ezek az átvonulok ragadozó madarak sorából kerülnek ki.

Nem tapasztaltam, hogy a már kifejlődött és jól elrejtőzött vadállományban kárt tet
tek volna. Télire azután vidékünkről ők is többnyire eltávoznak, maguk után hagyva egy- 
egy kékes rétihéját. Telelésre az egerésző ölyv marad vissza, egyik-másik még a nagy 
havazást is bevárja. De ezek sem adnak okot a vadász aggodalmára. Az 1927. évi abnor
málisán szigorú télen megfigyeltem egy, már ismerős ölyvet, amely heteken keresztül az 
erdő szélén gubbasztott. Nagy volt a csodálkozásom, amikor lelövése után a pehelysúlyig 
lesoványodott madár gyomrában fogoly vagy fácán maradványai helyett egyetlen mezei 
pockot találtam. (Ezt is teljesen egészében: talán frissen fogta, vagy a madár szándékával 
egyezett a visszatartott emésztés?) Beérte e szerény zsákmánnyal, noha jobban is élhetett 
volna az akkori, vadhullásos időben. Különös szerencséje lehetett, hogy az egérhez is 
egyáltalán hozzájutott.

Külön jelenség a távoleső vidékek hatásaként megnyilatkozó téli vendégeskedés. 
A téli vendégek anyagcseréjének értéke semmi esetre sem becsülendő le. A pintyfélék 
(csíz, süvöltő, fenyőpinty, tengelic, zöldike) ugyan magfogyasztók, a rigók (lép- és 
fenyőrigó) szintén csak mellesleg (járulékosan) szednek fel a földről rovarokat, ellenben 
igen hasznos munkát végeznek a cinegék, királykák, és a kúszók a fás növényzet körül. 
A rágcsálók számának apasztásában a nagy őrgébics, különösképpen pedig a gatyás ölyv 
veszi ki a részét.

3. A madarak táplálkozása
a) A rovarokkal történő táplálkozás

Az állatvilágból a növények épségét a legnagyobb mértékben a rovarok (Insecta) és mel
lettük a rágcsálók (Rodentina) veszélyeztetik.

A rovarok vagy húsevők, vagy növényevők. A húsevők hasznosak, mert a káros rova
rokat pusztítják, a dögöket (kadaver) fogyasztják, az elhalt organizmusokat rombolják 
szét, némelyek pedig talajmegmunkálók.
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A növényevő rovarok közül azok károsak, amelyek élő növényi részekkel táplálkoz
nak, vagy7 a fa testét rágásukkal rongálják. Lakóhelyül szokták választani a talaj felső ré
tegét vagy alomtakaróját. Megtelepednek magán a növényen, kezdve a gyökértől végig 
a fa törzsén, ágakon, hajtásokon, leveleken a legkisebb rügyig, a felső virágig és termé
sig (elsődleges károsítok), vagy belül, elrejtetten a fa testében (másodlagos károsítok), 
méghozzá a legváltozatosabb pete (tojás), nyű, álca, kukac, pondró, hernyó, lárva, báb 
alakban, egészen a kifejlett nemző (imago) rovarig.

A természet törvénye: a növényzettel borított élőtérről a rovarok sem hiányozhat
nak. A legtöbb virág megtermékenyítése rovarok segítségével történik (pl. lóhere, len, 
hajdina stb.). Szimbiózis életmódja a fásnövényzettel a selyemlepkét, méhet, kőrisboga
rat, tölgy gubacsdarazsat teszi hasznossá.

A növénytermelésben részt vevő rovarok tehát az egységes, teljes és oszthatatlan 
természet tagjai, amelyek mindegyike össze van egymással kapcsolva. E szerves össze
függésből következik azután: „ a legparányibb lény is a maga helyén teljes értékű 
tényezője annak az örök rendnek, amelyet természetnek nevezünk” (Hermán). A kevés 
rovar, akár a kártevőkből is, még nem veszélyes, károssá akkor és azon a helyen válik, 
amikor az ember nagy tömegben növényeket termel (kul túrföl deken, gyümölcsösök
ben, erdőkben).

Ismeretes: a legtöbb rovart a madarak fogyasztják, mivel számtalan madár táplálé
ka rovarszervekből áll. Velejár, hogy a legtöbb madárfaj rovartáplálékát többé-kevésbé 
válogatás nélkül szedi fel. így például a Carabnso-kát, Calosoma-kat, Necrophorus-t, Geot- 
nipes-1, Bombus-1 a földön keresgélő varjúfélék, csóka, szalakóta stb. Hasonlóan ejthe
tik zsákmányul a repülő rovarokra vadászó gébicsek és légykapók a hasznos Tachinákat, 
a rabló és lebegő legyeket, dolgozó méheket, vagy a kúszó és bokorlakó madarak az erdei 
és fekete hangyákat (.Formica rufa és fuliginosa).

Az viszont bizonyos, hogy például a lappantyú csupa káros szürkületi lepkéket fog- 
dos el, károsakat annyiban, mert ismereteink alapján ezen lepkék valamennyi faja káros. 
Kétségtelenül káros rovarokat szednek fel a kúszó madarak, cinegék, a kakukk, vala
mint számos faj az ún. éneklő madarak népességrendjéből. Határozottan káros rova
rokkal él a búbosbanka, nemkülönben a kihajtott jószágok és az istállók körül a fecske, 
a fehér és sárga billegető, a seregély stb.

Az ún. közömbösnek minősülő rovarok esetében nyílik tér a legtágabb értelmezés
re. Hogy a természet életében szerephez jutó bármelyik rovarfajra a közömbös jelzést 
alkalmazhatnám, erre magam illetéktelennek tartom. (Legkevésbé tudnék egyet is 
megnevezni vidékünk természeti viszonyainak szemszögéből nézve.) Talán valamennyi
en úgy vagyunk, hogy legjobban rögződött belénk a hasznosság és károsság meghatá
rozása, de legkevésbé áll tisztán előttünk a közömbösség fogalma. Nem is fogok élni 
e jelzéssel, a közömbös viszony beállítását nem tekintem többnek, mint jelentéktelen 
kérdésnek.

Szintén problematikusnak tűnik előttem a madárvilág egyes fajairól, még inkább 
egyes tagjairól felállítható közömbös jellegzésnek a jogosultsága, ráadásul úgy, hogy 
abból általános érvényű következtetés legyen levonható. Bonyolult kérdést jelentene 
annak a megállapítása: melyik volna az a madárfaj, amelyiknek kisebb-nagyobb és 
időszakonként változó tevékenysége az eredmény szempontjából éppen a közömbös
ség értékszintjén nyerhetne kiértékelést?

A közömbösség tárgyköre azonban mégis megkívánja, hogy erre a kérdésre vala
mennyire kiterjeszkedjem.
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Legismertebb madaraink, a szürke varjú, a szarka, a szajkó, a kabasólyom és a kar
valy életmódja alapján fogok példákhoz folyamodni. Mind az öt mint káros madár él 
a köztudatban, és irodalmunkban is általában kártevőként van nyilvántartva.

Nagykanizsa vidékén azonban egyiket sem tekintem kifejezetten káros madárnak. 
Mintha éppen a közömbös minősítés illetné meg őket!?

A kérdés lényege mindjárt abban áll, hogy a tájegység egész területén aránylag 
gyér számban és elszórtan tartózkodnak. A művelési ágak változatos eloszlása mellett 
minden időben vegyesen gazdag táplálékhoz juthatnak, és az egyenletes sűrűségüket 
sem szokta távolabbi vidékek felől számbavehető összetársulás érinteni. Azontúl hely
beli felszaporodás esetén számukra tér nyílik a környező, azonos jellegű faunavidéke
ken az elhelyezkedésre. A tájegységet éppen az egészében egyenletes eloszlás 
lehetősége jellemzi.

A szürke varjú és a szarka a mi viszonyaink között sem tojások, sem madár- vagy 
vadfiókák rablásával nem okozhat annyi gazdasági kárt, amennyi hasznos tevékeny
séggel azt csimaszok és káros rovarok, részben pedig rágcsálók felszedésével, a továb
biakban a hulladék el tisztogatásával viszonozni szokott. Tanyarendszer hiányában a ba
romfikárosítás sem lényeges. A vadgazdaság érdekeit sújtó kártevéseikről sem 
szereztem konkrét adatokat. (Szárnyasvad-tenyésztő telepeken és egyes alföldi tája
kon más a helyzet.)

Nem hagyhatom figyelmen kívül azt a körülményt sem, hogy a szürke varjú segíti elő 
a vörös vércse fészkelését, amikor a faodúkban hiányt szenvedő és az épületeken való 
letelepedéstől többnyire idegenkedő vércsék számára állandóan fészket biztosít. (Érdekes 
jelenség, és ez bizonyára másutt is így van: a szarka jól megépített, nemkülönben üresen 
hagyott, ún. csalogató fészkét egyeden más madár sem szokta használatba venni.)

A szajkó nálunk a nagyobb zárt erdőségeket, főképpen a bükkösöket lakja. Ezekben 
aránylag kevés a fészkelő hasznos madár, amelyek fészkeit feldúlhatná. A dombvidéki 
erdők és a velük szomszédos gyümölcsösök földre hullott vagy a fákon visszamaradt, 
immár selejtesnek vehető termése (tölgy, cser, gesztenye, dió) pedig bőségesen kielé
gítheti a helyzettel ismerős szajkókat.

Fákat telepítő munkájukat pedig a Quercetum-Castanetum övezetben ne becsüljük 
le. Famagvak elhullatásával elősegítik erdeinkben -  méghozzá elegyítve -  a nemes fák 
természetes megtelepedését, e célra kiválogatva az egészséges, helyi termőhelyről szár
mazó magvakat.

Magam „erdőgazdasági irányítást” is nyertem a szajkóktól. Nevezetesen: elegyetlen 
erdeifenyő szálas erdőrészletek egyikén-másikán erőteljesen fejlődő tölgy csemeték 
hívták fel a figyelmemet az ottani termőhely minőségére. Az erdőtelepítők a szajkók 
voltak (endozoikus terjesztés).

Arról az eredményről sem feledkezhetem meg, amelyet a Madártani Intézetben 
Csiki értékelt ki laboratóriumi vizsgálatok alapján több Kanizsa vidéki szajkó táplálko
zásáról. Csiki 19, Iharosberényből felküldött szajkó gyomortartalmát vizsgálta meg, és 
legtöbbjében hernyót is talált (hasonlóan a macskabagolyban talált lelethez). Az egyik 
ezúttal is a Cossus cossus hernyójának bizonyult, a másik speciese nem volt meghatároz
ható. A gyomrokban cserebogarak, tücskök mellett több más rovar is található volt. 
Csiki megállapításainak levont eredménye: a szajkó a táplálékban nem válogatós. Főleg 
a nagyobb erdei, kövér falatot képező rovarokra vadászik és kiadósan a cserebogarak
ra. Télen nem idegenkedik a fákra és az ágakra rakott lepkepeték csomóinak, gyűrűi
nek fogyasztásától sem (Aquila 1913).
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Áttérve a kabdi-a, róla ismeretes, hogy nagyrészt rovarokkal (sáska, szöcske, csere
bogár, szitakötő, nagyobb bogarak) táplálkozik, fiait szintén rovarszervekkel neveli 
fel. Csak amikor rossz az idő, és ezért a bogarak nem repülnek, szokott apró mada
rakat fogni.

Tudomásom szerint a kaba vidékünkön kevés helyen fészkel, leginkább a nagy ki
terjedésű rétek közelében. Már erre a körülményre való tekintettel is igazán kár vol
na a vidéket megfosztani ettől a kis testű (250-340 g), szép vadmadaraktól. A vidékről 
korán ősszel el is távoznak, jeléül annak, hogy alkalmazkodott módon táplálkoznak 
rovarokkal.

Végül a hangzatos nevű karvaly kerül sorra. Bűnlajstroma igazolttá teszi, hogy ne 
érdemeljen kíméletet. Bogarakat ritkán, egeret elvétve zsákmányol. Ennek ellenére a táj
egységen közelebb áll a közömbös minősítéshez, semmint káros jellegűnek vehetném. 
Már azért sem, mivel alig néhány párban fészkel, egyedül a gelsei dombhátak vegyes 
erdeiben. A télidőben kóborló karvalyok prédájukat pedig a bőségesen található házi és 
mezei verebek sorából szerzik meg, kevésbé más, közömbös jellegű madárfajokból. Va
lamivel több elevenség, éberség felkeltése azután sem ezeknek, sem a hasznos 
rovarászó madarainknak nincs ártalmára (fajegészségügyi és kiválasztó szerep). A szün
telenül mozgásban levő cinegéket a karvallyal szembeni félelem annyira figyelmessé teszi, 
hogy vészhangokkal szokták előre jelezni még a karvalyhoz hasonló kakukk közeledé
sét is. Minthogy olyan arányú téli madáretetés, amely a telelő hasznos kis madarakat 
összegyűjtené és egy helyhez kötné, ez ideig nem volt nálunk szokásban, a karvaly a vere
bek vadászatára van ráutalva.

Olyan új helyzetet teremtő, kivételes esetről, amelyik a rovar- és madárfauna együtt
éléséből származó kölcsönhatások mérlegét figyelemreméltóan befolyásolta volna, 
nincs tudomásom. Ilyen kivételes esetre példa volna az Apbelinus mali nevű fürkészda- 
rázs (népies elnevezéssel feketedarázs) problémája. Ezt a hasznos rovart mint az alma
fákon fellépő vértetű (Eriosoma lanigerum) pusztítóját 1926-ban telepítették be hazánk
ba. Entomológusokban túl szegény vidékünkön a fürkészdarazsak tevékenységéről 
közelebbi adatok hiányoznak, de hallomásom szerint azok eredményes szerephez jutot
tak. Feltéve azonban, ha a darazsak akár leghasznosabbnak ismert fészkelő madaraink 
bármelyikének áldozatául estek volna, a madárral szemben ez a relatív fogalom; „meg
határozottan hasznos”, mindjárt veszítene eredeti értékéből.

Miután a növényvilággal együtt élő rovarok aránytalanul nagyobb faj- és számbeli 
többsége a növénytermesztés szempontjából a kártevők közé tartozik, a nyüzsgő rovar
világból a madarak sem válogathatják ki külön-külön a megkímélendő, hasznos rova
rokat. A legtöbb rovarevő madár, főképpen a költés időszakában, válogatás nélkül szo
kott rovarszervekkel táplálkozni. Ebből következtetek arra, hogy a legtöbbet a kártevőkből 
szokta fogyasztani. Különösen áll ez a fák testében tisztogatást végző erdei madárfajok
ra, ahol a madár a káros rovart a hasznos rovar mellett fogja találni.

Ismeretes: a káros rovarok túlságos elszaporodásának ellensúlyozásáról -  a termé
szetes mortalitás mellett -  maga a természet gondoskodik, éspedig elemi csapások fel
lépésével, betegségeknek, baktériumoknak, valamint egyes állatoknak a megtámadott 
helyen való elszaporításával. Közvetlenül az állatvilágból pedig éppen a rovartáplálko
zásra alkalmazkodott madarak azok a szervezetek, amelyeknek gyors és tartamos köz
reműködésére a legelőbb számíthatunk. A közömbösség fogalmához még annyit fűzök 
hozzá: a természet életrendjéhez tartozik, hogy a több-kevesebb mértékben egyolda
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lúan ható „hasznos” és „káros” tényezők között megfelelő számban kell legyenek 
összekötő, kiegyenlítő, „közömbös” szervezetek (rovarok is, madarak is).

A kúszó madarak rendjébe tartozó harkályfélék erdeinknek legjellegzetesebb madarai. Ál
landó lakói az erdőnek, és a fákon élnek; szokásos a szálerdők madarainak is nevezni őket. 
Gazdasági jelentőségük szempontjából, amit régebben egyes kártételük miatt kevésbé is
mertek el, a tájunkon szerzett tapasztalatok alapján főképpen nidobiológiai munkájukat eme
lem ki, amit fészkelésük útján a faodúk készítésével végeznek

A dél-zalai erdőgazdasági tájon -  már a régebbi, magasfokú erdősültség hagyatékaként is
-  a hazai harkályfélék legtöbb faja állandó jellegű életmóddal otthonos madár. Erdeink vál
tozatos fafajú, elegyes állományai megfelelő élőhelyet biztosítanak a harkályfélék számára.

A KÖVETKEZŐ FAJOK FORDULNAK ELŐ:

1. A zöld küllő eredettől közismert madarunk. A század elején terjedelmesen fenn
álló, majd a kitermelések után rohamosan megfogyatkozó túlkoros lomberdők
ben számosabb volt, azóta erdeinket kisebb arányban lakja.

2. A szürke küllő eredettől gyérültebb előfordulású, mozgási területe is korlátoltabb.
3. K fekete harkály mint a hegvidéki nagy bükkös és fenyves erdők tipikus harkálya 

ismeretes. Nyugat-Zala határszéli erdőségei irányából érkezve az 1923. év táján 
jelent meg elsőnek a Kanizsa környéki erdőkben.
Az Erdészeti Lapokban annakidején közzétett felhívásra az első adatokat lenti, 
azt követőleg Kiskomárom körzetéből kaptam.* (Beszivárgását egyidejűleg figyel
ték meg Somogy és Baranya megyében.)
Első fészkelését a bajcsai pagonyban elszáradtán álló, koronatörött égerfa cson
kult törzsében figyeltem meg. A rendszerint magasan fészkelő fekete harkály beér
te a 7 m magasan ácsolt odúval, meg azzal az egyetlen alkalmas fával is; az ilyen 
fához kitartóan szokott ragaszkodni, és ajánlatos azt a végsőkig fenntartani. 
Előfordulása azóta is szórványos maradt; életmódjának alapjául hozzávetőleg 
becsülve legalább 1000 ha kiterjedésű erdőség számítható. Előszeretettel vonzó
dik a magas korú bükkös állományhoz, valamint a fenyőtuskós vágásokhoz (faron
tó bogarak álcái és hangyák).
Rejtelmes életmódja mellett ritkán kerül szem elé, viszont messzire elhangzó, 
éles flótázása elárulja jelenlétét. Megfigyelések szerint ez bizonyos időérzékre 
vall: a reptében leadott „krik-krik” szólam és az ültében elhangzó nyújtott, siral
mas szólás a száraz időszakok után rövid időn belüli csapadékot jelzi. (Van olyan 
vélemény: mintha a fában rejtőző rovarok megmozdulásából következtetne az 
időváltoztatásra?)
A „tarkaharkályok” közül előfordulnak:

4. A nagy fakopáncs jelenleg is a legközönségesebb és egyenletes számarányban 
fészkelő madár a tájon. Az erdők túlkoros állományaiból időközben kiszorulva 
előnyösen alkalmazott a gyümölcsfás szőlőhegyekhez és a kertekhez is, ahol a be
tegessé vált, de a termőképességig meghagyott fák nagyobb számban találhatók. 
A törzsfajhoz az utóbbi 15-20 év folyamán csatlakozott a délről lassan beszivárgó 
balkáni fakopáncs (Dryobates syriacus balcanicus) fajváltozata. Ezt mostanáig (1957) 
Szepetnek és Nagykanizsa lelőhelyekkel 1-1 determinált példány igazolja.

* Lásd a 157. és a 166. számú bibliográfiai tételeket.
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A nagy fakopáncs népességi sűrűségét az a körülmény segíti elő, hogy a rovarok 
mellett növényi magvakat is fogyaszt.

5. A közép fakopáncs a harkályfélék szempontjából optimálisnak tekinthető múlthoz 
képest gyérültebb előfordulású, a lemaradást azonban a nagy fakopáncsok egyen
lítik ki.

6. A kis fakopáncs megfogyatkozása a századeleji állapothoz mérten a legszem
betűnőbb.

7. A fakusznál ugyanez figyelhető meg.
8. Viszonylag kevesebb a csuszka is. Ebből az érdekes, a fejjel lefelé is kúszó, bizal

mas madárból manapság már keveset látni; az idősebb szálasokat lakja.
Az a tisztogató munka, amit a harkályfélék szemlátomást az élő fatest külsején végez

nek, általában nem szokott kifogás alá esni, és a tarka fakopáncsokat sem rótták meg, 
amikor a száraz faágakon élénken dorombolnak. De annál inkább felfigyelt egyik-má
sik szemlélő a fa törzsén vagy vastagabb ágain talált üregekre, ezek láttára aztán egye
nesen a harkályok kerültek gyanúba. Márpedig a természetes faodúk keletkezésében 
nem a harkályfélék a hibásak. Tudvalevő ugyanis, hogy a mélyre ható üregek ágtöré
sek, behegesedésre képtelen sérülések helyén farontó és gesztbontó gombáktól szár
maznak, és revesedést, korhadást jeleznek.

Nem tapasztaltam, hogy a harkály egészséges, ép fán, illetve egészséges faágon 
ácsolt volna üreget. Nem fog hozzá a szövet túlburjánzásából keletkezett, különben is 
féregmentes külső forradások (Lachnus, rákos daganatok) ácsolásához, sem a csertapló 
képezte üregek kiformálásához. A kiválasztott fa, külsőleg bármennyire is egészséges
nek látszik, belsejének valamely részén már gombától, vagy rovartól valamennyire fer
tőzött szokott lenni. A fák kopogtatása maga szolgál arra, hogy a harkály a fán kikeres
se azt a beteg, sebezhető helyet, ahol érdemes a napokig tartó ácsolási munkába 
belekezdenie. Munkájának az a célja, hogy a maga és fajbelije számára költő- és háló
odút készítsen, egyszersmind megszerezze táplálékul a fa testében rejtőzött rovarálcát 
is. Minthogy minden évben lehetőleg új fészeküreget készítenek és a régit más mada
raknak engedik át, ezzel végzik a legjelentősebb biológiai munkát.

A korszerű erdőgazdaságban a zártan fészkelő madarak egyre nagyobb lakásínség 
előtt állnának, ha ezen nem segítene a madárácsok szakszerűen végzett tevékenysége. 
A fészkelésre alkalmas üregek fogytával, mondhatni szemünk láttára szorult ki 
erdeinkből számos más odúlakó madár; a seregély, csóka, búbosbanka, szalakóta, örvös 
légykapó, nemkülönben a fákat lakó denevérfajok, mindmegannyi rovarokkal táplálko
zó állatok. Megfogyott a vörös vércse, a kuvik, és vidékünkön szinte kiveszettnek 
tekinthető az erdőgazdaságilag egyébként közömbös (makkot is fogyasztó) kék galamb.

Madárácsolta faodút gyakrabban találunk az égerfán és a nyírfán, többet a nyárfá
kon, kivéve az ágakkal ellepett jegenyenyáron.

Tanulságos mozzanat volt számomra az, amit a murakeresztúri Gyurgyánc erdőtest 
tüzetes bejárásai alatt tapasztaltam. A széltöréstől, hónyomástól, zúzmaratöréstől men
tes, egészében egészséges állományokban éveken át nem sikerült természetes faodúra 
találnom, velejáróan harkályfélékre és zártan fészkelő egyéb madarakra sem. Látogató 
harkályféle -  a beleznai kerület erdeiből érkezve -  ugyancsak ritkán volt megfigyel
hető. Végül egy csonkán álló tölgytörzsre találtam, amelynek koronáját évekkel előbb 
katonai lövedék szakította le. A kb. 50 éves, 10 m magas törzscsonk a beázás következ
tében korhadásnak indult, így a harkályok számára már módot nyújtott a kemény fa
törzs ácsolásához. Nem kevesebb, mint közel 7 frissen kivájt, 2-3 féle öbméretű üreg
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igazolta a madárácsok kifejtett munkáját. Rátaláltam egy időközben csúcstörött égerfára 
is, amely a közelében végzett fadöntésnél a koronáját veszítette el. Az alig 8 m magas 
törzs máris egymástól elütő szabású, 5 odút mutatott fel. Közelében egy másik ép, kiné
zetű égerfa törzsén a madár próbaácsolást végzett; dorombolását hallva (1955. ápr. 21.) 
feltehető volt, hogy a fakopáncs ott fészkelésbe fogott.

Olyan jellegű műveletet, amilyenről német erdészek a harkályféléket illetően az ele- 
gyetlen fenyveserdőkből emlékeznek meg: fák megrongálása meghántás, meggyűrűzés, 
kéregroncsolás útján -  a mi erdeinkben nem volt alkalmam megfigyelni élő fákon, hacsak 
nem régi dőléses fákon. A fenyőtobozban okozott kártétel is jobbára a mókustól származik. 
Nem emlékezem vissza, hogy méhészkedő erdészeink panaszt tettek volna a zöld küllőtől 
származó károsítás miatt.

A harkályféléktől a mesterséges fészekodúk igénybevétele legkevésbé várható; hazai ta
pasztalatok szerint szóbajöhetnek a csuszka és a fakusz, de azok is a megtelepedő fajok egy
másközti számarányában csupán 2-3%-os eredménnyel. Általában legcélravezetőbb a már 
odús fák megkímélése és lehető további fenntartása az odúlakó madarak számára.

A rovarok és a madarak összefüggése szempontjából essék néhány szó az emberek 
közvetlen szolgálatára álló, domesztikált emlősökről is.

Egyes madárfajok közreműködése ismeretes mind az istállóban tartózkodó, mind a lege
lőre kijáró jószág körül az „élősködő, alkalmatlan és veszélyes” rovarok vonatkozásá
ban. A mezőgazdasági haszonállatok körül különböző rovarok élnek, ezeket pedig ma
darak is kísérni szokták. Ilyen madárfajok a fecskék, a fehér- és főképpen a sárga 
billegető, a pacsirták, továbbá a búbosbanka, a seregély, a varjak, a csóka, végül kint az 
erdőn éjjelező jószág körül a lappantyú. A madarakon felül a rovarok apasztásában a jó
szág környezetében részt vehetnek egyéb madárfajok is, például a verebek, gébicsek, 
szürke légykapó, házi rozsdafarkú, csuk, fehér gólya stb. Természetesen nem közöm
bös a legelő fűterméséből élő állatokat, a szöcskét, sáskát pusztító madármunka sem.

Lehet azután a madaraknak bizonyos szerepük az erdőn élő emlős fajoknál is. Sza
bolcs erdőmérnök mutat rá (Nimród 1942), hogy az őz- és szarvasbögöly (Hypoderma) 
számának korlátozásában a madarak is részt vehetnek.

Előfordul olyan eset is, amikor rovarok tömege a legelő jószág és az erdei nagyvad 
életét azonnali hatással veszélyezteti. Ide tartoznak például a kolumbácsi legyek töme
ges támadása Erdély déli megyéiben. Hozzáteszem azonban : kolumbácsilégy-rajzásnál, 
akárcsak más, rendkívüli veszedelemnél, amilyen például a búcsújáró lepke hernyóinak 
szőrhullása az erdőben, vagy amilyen az újszülött szarvasborjút pusztító gyötrőszúnyog 
(Aédes vexana) fellépése ártéri erdőkben, a madarak már nem juthatnak szerephez.

b) Táplálkozás emlős rágcsálókkal

A rovarokkal táplálkozó madárfajok osztályozásakor lehetőségét láttam annak, hogy ott 
a meghatározott (definitív) táplálkozási típust is alkalmazzam. Ugyanettől a rágcsálók
kal táplálkozó madárfajoknál eltekintettem, mert olyan madárfajra, amelyik „szinte ki
zárólag” apró emlősökkel táplálkoznak, nem találtam. Tudvalevő, hogy a legtöbbjük 
kisebb-nagyobb mértékben egyidejűleg rovarokkal és párhuzamosan egyéb állati szer
vekkel is táplálkozik.

A madarak általában a többoldalú táplálkozásra, valamint az évszakokhoz igazodó 
táplálékváltásra mutatnak hajlandóságot. Éppen az anyagcsere változatai igazolják a ma
dárvilág sokoldalúságát a természet háztartásában.
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Az ürge, hörcsög zsákmányolására az egyes specializálódott, erősebb ragadozó mada
rak alkalmasak. A jóval kisebb termetű pocokkal, egérrel sem tud azonban minden egyes 
húsevő madárfaj megbirkózni. A markoláshoz megkívánható karmokat az ütéshez-vágás- 
hoz idomult erőteljes csőr is helyettesítheti. E mellett is azonban döntő tényező magá
nak a vadászó madárnak a testsúlya.

Vasvári a kb. 60-65 g súlyú nagy őrgébicstől figyelemre méltónak tartja egy kifejlett, 
kb. 35-40 g súlyú pocok zsákmányolását. Az egérvadászás sikeres kivitelének alsó határ
vonalára helyezhető nagy őrgébicshez képest a háztáji kuvik 3-szoros, az erdei fülesba
goly és gyöngybagoly 5-ó-szoros, a macskabagoly és rétihéja 8-10-szeres, az egerészölyv 
15-20-szoros testsúlyú. A felvehető élelem mennyisége tehát a zsákmányoló madár test
súlyával arányosan emelkedik.

Országos viszonylatban -  inkább a példa kedvéért, semmint gazdasági jelentőségénél 
fogva -  jöhet szóba a magashegységi törpekuvik. Súlya (55-60 g) a nagy őrgébics testsú
lyát közelíti meg, illetve éri el. Az utóbbival szemben viszont éles karmokkal van felru
házva, azonkívül az erdei biotópon a mezei pocoknál gyengébb alkatú rágcsálókhoz (ege
rekhez) juthat hozzá.

Kényesebb probléma előtt állunk azonban a csupán 60 g súlyú kis őrgébiccsel, külö
nösképpen pedig a mindössze kb. 35 g súlyú tövisszúró gébiccsel (a <S 9 valamivel túlha
ladja a c? súlyát) kapcsolatban. Feltehető, hogy ezek a mezei életmódú madarak a mezei 
pocokból legfeljebb a fiatalokat és esedeg a betegeket ejthetik zsákmányul. Egyébként 
mint rovarevő (egyúttal költözködő) madarak, emlős táplálékra rá sem szoktak szorulni.

Ami a tövisszúró gébics részéről a megszerzett zsákmánynak bokortüskére való fel- 
tűzdelését illeti, erre nézve Nagykanizsa vidékén csupán egyeden részemről felfedezett 
leletre (bogárra) emlékezem vissza, annak jeléül, hogy a bogarakban gazdag vidékünkön 
az eleségnek, még kevésbé a feleslegesnek, későbbre szóló tartalékolása nem látszik szük
ségesnek. A magam részéről egyébként más vidéken sem volt alkalmam megfigyelni 
egyes bogarak vagy egyéb szervezetek feltűzdelését a tövisszúró gébics által, vagy felag- 
gatását a nagy őrgébics részéről a fás növényekre.

A vidék rágcsálóiból első helyen az országos viszonylatban is legjelentősebb mezei 
pocok {Microtus agi-estis aivalis) áll.

A mezei pocok minden termelt növényt megrág, nagyon szapora, 2 hónapos korában 
már párosodik, és 5-6 hetenként 4-8 fiat szaporít. Metszőfogai állandóan nőnek, és ak
kor is rágcsál, amikor nem éhes, hogy kopjon a foga. Átúszik a csatornákon, patakokon, 
sőt a folyókon is.

Felszaporodása bizonyos években, rendszerint a nyár végén szokta kulminációját 
elérni, amikorra már az azévi első generációk is szaporodóképessé válnak.

Rohamosan előretörő túlszaporodása Nagykanizsa vidékén ritkábban fordult elő, 
kultúrföldjeinken azonban szórványosan minden időben jelen van.

Ez a rágcsáló madaraink étrendjéből nem szokott és nem fog hiányozni.
Újabban hatóságaink -  a veszély ismeretében -  tervszerűen gondoskodnak arról, 

hogy a mezőőrök határnapok betartásával kísérjék figyelemmel a pocok jelenlétét, és 
tapasztalataikról az ún. sűrűségi jelentéssel mind gyakrabban szolgáljanak. A közigaz
gatásnál bevezetett növényvédelmi szolgálat mezei pocokra vonatkozó előírásához vol
na megjegyeznivalóm.

A rágcsálók sűrűségét megállapító mutatószámok 100 m2-ként l/gyenge=20-25, 
2/közepes=30-50, 3/erős=55-70, 4/igen erős=70-nél több lakott lyuk. Átlagosan 6
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lyukból számítva 1 lyukat lakottnak (a többi közlekedésre szolgál), 100 m2-ként 4 
pocokpár (betaposás után másnap megolvasva) kerül számbavételre. Ez kitenne 1 k. 
holdra kb. 230 párosodó pocokpárt. Ezt a becslést azonban a magam részéről nem a 
„gyenge”, hanem közel az „erős” sűrűségűnek vélném. Nyár elején végezve el viszont 
a progresszív sűrűség a 2/ jelzéstől felfelé nem egészen fedi a pocok rohamos felszapo
rodásának ismert ütemét. Ezen alapokról elindulva jutok azután el ahhoz a következ
tetéshez, hogy vidékünkön még a fertőzött dűlőkben sem szokta a pocoksűrűség elérni 
a közepes fokozatot sem, a magasabb fokozatok pedig már rendkívüliek és legfeljebb 15 
évi átlagos közökkel ismétlődnek meg.

Ezúttal sem hagyhatom tehát figyelmen kívül a mezőgazdasági hálózatos sorfásí
tás fontosságát a mezei rágcsálók és a madárvilág együttéléséből folyó kölcsönhatások 
érdekében.

Éppen az a körülmény emeli ki az állandó tartózkodású egerészölyvek és az áttelelés- 
re visszamaradó vörös vércsék tevékenységének jelentőségét, mert még enyhe téli napo
kon is vadászhatnak a szaporítás előtt álló „magpocok” kilesett példányaira. Eredménnyel 
biztató lesvadászatukat azután a mezei sorfák segítik elő, amelyek mentén a hosszasan hú
zódó gyepes sávok gazos takarója alól és a közlekedő utak szegélyén a hóréteg alól koráb
ban felszabaduló árkolások rézsűin a napsütésre kikívánkozó pocok is előbb megjelenik.

A pocok madárellenségeinek sorrendjére nézve vidékünkön a következőket adha
tom elő.

Mind az erdei, mind a mezei rágcsálók legkitartóbb pusztítói az állandó tartózko
dású és a melegvérű állatokkal való táplálkozáshoz szorosan alkalmazott baglyok. Min
den egyes bagoly a maga számára kiválasztott vadászterülettel rendelkezik, összetársu- 
lás az erdei fülesbagolynál szokott jelentkezni.

Baglyok mellett hasonló folyamatossággal az ölyvek veszik ki részüket a kártevők 
számának korlátozásában, mi több, egyes térségben teljes kiirtásában. Nálunk az ege
részölyv fészkelését korán kezdi el; 1927. jún. 4-én már kirepült fiatalokat találunk a zsigár
di erdőben. A4egfigyelhető az is, hogy egyik-másik dűlőben milyen kitartóan állanak 
őrt, tekintetüket a földön jártatva, eközben pedig figyelmen kívül hagyva a közelükben 
járó-kelő madarakat. Erdeinkben átlagosan 500 ha-ként fészkelnek. A részükről elfo
gyasztott táplálék tüzetes vizsgálatának eredményével igazolják, hogy sehogy sem érdem
lik meg népünk részéről a sasnak elnézett „siókányára” szórt szidalmakat. Tudnivaló, 
hogy az ölyvek törvényesen védett madarak, akárcsak a baglyok.

Hasznosságának mérlege azonnal tisztábban fog előttünk állni, amikor a madár 
testsúlyát vesszük tekintetbe. Egyetlen ölyv például a vörös vércsék elköltözése után 
legalább 4-5 vörös vércse egerészmunkáját pótolhatja, vagy helyettesíthet 2-3 kimara
dó rétibaglyot, ugyanannyi rétihéját. Nála a korai költést feltehetően elősegíti a páro
sodó madarak erőnléti (kondíció) állapota, ezt pedig az ölyv csak szorgalmas egerész- 
munkájának köszönheti.

A rétihéjafajok nem fészkelnek Nagykanizsa vidékén. Mint átvonulok is gyér szám
ban jelennek meg, jeléül annak, hogy normális években saját madaraink is eleget tud
nak tenni a biológiai védekezés feladatainak. Leggyakoribb látogató a kékes rétihéja.

Az állandó tartózkodású madarakon felül egész évben a rendszeresen több példány
ban áttelelő vörös vércse is megtizedeli a mezei pockokat. Nála a kulmináció már ápri
lis hónapra, majd a nyári, túlnyomó rovarfogyasztást követőleg, az őszi hónapokra esik. 
A közbeeső nyári hónapokban a lassú léptekkel keresgélő szürke varjú, részben a szar
ka, száraz évszakban a fehér gólya egészíti ki alkalmilag táplálékát rágcsálóval.
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A gyorsreptű vágómadarak legfeljebb a földszínen futó apró emlőst képesek felkap
ni, a számbajövő eredmény tehát ezeknél jelentéktelen.

A vízi életmódú madárfajok sorából mellékesen, de számottevő mértékben fogdos 
pockot a szürke gém. Mint említettem, a szürke gémek immár megszokott látogatóink 
a vizeket környező szárazföldeknek is. (Legutóbb egy alkalommal nem kevesebb, mint 
70 darabot vettem számba.) Hogy a szürke gémnél a mezei pocok nem kivételes táplá
lék, igazolják többek között Csigó vizsgálatai több dunántúli halastó körzetéből. A júli
us-szeptember folyamán elejtett 34 szürke gémből 18-nak a gyomrában 14 darab mezei 
pocok maradványait találtam.

A csalitjáró pocokról a magyar természetkutatók közreműködésével írt Brehm-btn 
(1902) még ez olvasható: „hazánkban eddig nem találtak” Vasvári 1938-ban számolt be 
első lelőhelyéről. A nagykanizsai tájegység keleti peremén fekvő Ormándpuszta kör
nyékén figyelte meg mezei pocok mellett a csalitjár-ó pocoknak egyik alakját: Microtus 
arvalis L. var. pannonicus Ehik. (Microtus agrestis agrestis).

Megfigyelést igényelne szélesebb körben az erdei pocok esetleges előfordulásának 
a kérdése is. A hegyvidéki erdőket lakó erdei pockot hozzánk legközelebb a szomszé
dos Vas megyében észlelték. Károsítását legjobban télen lehet észlelni, amikor a sima- 
kérgű fák kérgének megrongálásával igen érzékeny károkat okozhat. Rágásán a met
szőfogak nyoma alig vehető ki. Feltűnésre tarthat számot németországi kutatók azon 
megállapítása, hogy az erdei pocok (pocok létére!) túlnyomóan rovarokkal táplálkozik 
(Aquila 1905).

Szórványosan, de újabb megfigyeléseim szerint -  nem is gyér számban -  lakja vidé
künket a kószapocok. Lakja mind a két formája.

A legújabb állathatározó szerint a faj neve kószapocok: Aivicola terrestris sherman 
(1950. Ehik). Vasvárinál ugyanazon fajnéven (Aivicola Sherman auct.) mint vízipocok 
szerepel (Aquila). Brehm (1902) részletesebben tárgyalja a vízipockot (Microtus ter
restris) fajnéven, ez azonban életmódban és elterjedésben is két különböző alakban isme
retes, mint kószapocok (.Microtus terrestris) és a tulajdonképpeni vízipocok (forma 
amphibius L.). Az utóbbi forma Paludicola amphibius néven is szerepel, Győrfi-Unger pe
dig vízipatkány (Arvicola terrestris) néven említi (Term. tud. Közlöny 1928. p. 310).6 
A Kanizsa-vidéki nép keveset tud erről a pocokfajról. Aszerint, hogy vizek mentén lát
ja inkább a károsítását, semmint magát az állatot (halastavaknál és legutóbb a Dencsér- 
csatorna szegélyén vetett tengeri termésének lerágása alkalmával), vízipatkánynak, elvét
ve vízipocoknak (pucoknak) nevezi. Szárazföldön, a vizektől messzebbre kiterjedő 
előfordulásáról azonban nem tud. Rendszertanilag tehát egy fajról van szó: a kószapo
cokról. Ennek csupán formája és nem alfaja a vízipocok. Ezek után a továbbiakban a hiva
talos kószapocok név mellett fogok maradni.

Legnagyobb hazai pockunk. Rendkívül óvatos állat, és a legritkább esetben kerül 
szem elé. Mint káros rágcsáló a madárvilág szempontjából is megérdemli a figyelmet. 
Mindenféle zöldséggel táplálkozik, és sokkal többet fogyaszt, mint amennyire szüksége 
van. Vannak rá külföldi példák, hogy némely vidék határában a gabonatermésben nagy 
károkat okoz. Állati táplálékot nemigen eszik, de egészen nem is veti meg. Üldözi a mezei 
pockot és egereket, elszedi a fűben költő madarak tojásait. Az erdőben a fiatalabb fákat 
gyökfőjüknél rágja át, az idősebb fáknál pedig a kiálló gyökereket rágja meg. Rágását 
a megsértett helyen lévő és a metszőfogaknak megfelelő páros csíkokról ismerhetjük fel. 
Hasonló károkat okoz a gyümölcsösökben és faiskolákban is. Télen alszik ugyan, de a téli 
álma nem tartós. A kószapocok nagyon szapora, évenként 3-szór 4-6 fiatalt vet.
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A kószapocokra a figyelmemet egy 1954. márc. 5-én elhullottan talált példány hív
ta fel. Sajnálom, hogy a hóolvadástól körülöntött mezei rétről tüzetes vizsgálat céljá
ból nem szedtem fel, hanem azt a helyén hagytam. Amikor napok múltán a felkeresé
sére visszatértem, már sehol nem találtam. Azt sem állapíthattam meg, vajon madár 
vagy kóbor eb szedte-e fel a fagyott állapotban fekvő pockot.

Ezen lelet után vizsgálat alá vettem a vakondtúrásokat. Az időközben átolvasott 
szakirodalom vezetett rá a kutatásra. A leírás szerint ugyanis a száraz területen élő kó
szapockok -  a vakondhoz hasonlóan -  föld alatti meneteket készítenek, és a földet ki
sebb kúp alakban kitolják. Meneteik közel a felszínhez futnak, felülről kivehetők. A fel
túrt kupacban kisebb-nagyobb rögök vannak, azáltal a vakond túrásától azonnal 
megkülönböztethetjük, mert a vakond túrása rostált anyaghoz hasonló.

A leírásból elindulva arra jöttem rá, hogy elsősorban a nedves réteken talált túrások 
között kószapocoktól származó több járat és túrás volt felismerhető. Találtam maga
sabb fekvésű gyepes helyeken, sőt erdőben is. A megkülönböztetés azonban a vakond 
és a kószapocok földtúrásai között a homoktalajokon nehézségekbe ütközik, és a túrá
sok nagysága is lényegesen különböző. Bevallom, újság volt előttem, hogy a szokásos
nak ismert földtúrások nem mind a vakondtól származnak, mint azt én ez ideig hittem. 
Ellenkezőleg: egy nagyon káros pocoktól is, ámbár jóval kisebb számban. A pocokfé
lék tulajdonságához tartozó tömeges szaporodás (gradáció) változó grafikonját a kósza
pocoknál természetesen utólag már nincs módom megállapítani.

Okulva saját tapasztalataimon, figyelmeztetéssel élek. Több figyelemben szüksé
ges részesítenünk mind a kószapockot, mind általában a kis emlős rágcsálókat. Külö
nösen figyelmet érdemelnek az erdei rágcsálók -  érzékenyebb kártételük miatt is. 
Ezek, mint óvatosabb természetű és elrejtőzve élő állatok, jobbára éjjel járnak táplá
lékuk után. A tüzetesebb megfigyelések révén a baglyoknak, erdeink lakóinak a szere
pe még jobban ki fog domborodni. Nem közömbös a biológiai növényvédelem szem
pontjából sem, hogy hol van vakonddal és hol van kószapocokkal dolgunk. A fás 
növényzetet károsító kószapocok megfigyelése az erdőn elsősorban erdőgazdasági fel
adat. A vízi életmódú formát azután -  a tartózkodási és a lekeresett helyek azonossága 
alapján -  főképpen a pézsmapocok gyűjtésével foglalkozók kísérhetik figyelemmel. Én 
is egyedül pézsmagyűjtőtől szereztem több-kevesebb véleményt az érdeklődésem 
előterébe került kósza(vízi)pocok felől. Leggyakrabban az ártéri vízfolyásokat és azok 
környékét járó, tapasztalt ember kerül vele össze.

Idézem Vasváritól a kószapocokról mondottakat (Aquila 1929/30): „Nálunk való kevés
bé gyakoriságát nem merném ugyan állítani, de bizonyos, hogy nem oly bőven fordul 
elő már nagyságánál fogva sem, mint a kisebb mezei pocok és sokkal igényesebb tar
tózkodási helyét tekintve, mint a másik faj. Érdekes, hogy az eddigi rendszeresen vizs
gált magyarországi gyomortartalmakban és köpetekben (beleértve pedig az ölyveket, 
rétihéjákat és baglyokat is) összesen csak 8 példányban került elő vízipocok. Kétségte
len, hogy jobbára éjjel jár és ezért leginkább a baglyok fogják meg, amint ezt Unterd'ór- 
fer  vizsgálatai is bizonyítják.”

A Vasvári említette madarakhoz tájegységünkre vonatkozólag még hozzáfűzöm 
a következőket. A kószapocok ellenségeinek sorába felvehetőnek látszanak az ege- 
rész- és gatyás ölyvön, rétihéjákon és baglyokon felül a szürke gém és fehér gólya is. 
Mind a két madár a lápterületeket járja. Alkatuknál fogva képeseknek látszanak arra, 
hogy a 35-40 g-os mezei pocoknál 6-7-szerte súlyosabb tömegű kószapockot is meg
sebezzék vagy bunkósabban ütő csőrük vágásával megöljék. Természetesen a madarak
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mellett a kószapocok ellenségei közé tartoznak az emlős kisragadozók is. Erős a gya
núm, hogy tömegesebb felszaporodását a vakond tartja féken. (Bővebben a vakondnál.)

A titokzatos életű rágcsáló itteni életébe nem engedett betekintést, ezért károsítása 
vidékünkön lemérhető nem volt. Tény az, hogy gazdanépünk körében sem váltott ki 
nagyobb mérvű panaszt, nem többet még a veteményeskertekben kellemetlenkedő 
vakondnál sem. Arra a kérdésre aztán: mi jelentőségű szerep várhat vidékünk rágcsá
lókkal táplálkozó madaraira a rágcsálók elterjedésének meghatározásában, világosan és 
igazoltan csak az ingluviale vizsgálatok (amelyeket rendszeresen végeznek!) adhatná
nak felvilágosítást. Van is erre példa, méghozzá érdekes és tanulságos magának Zalá
nak a területéről.

A patkányfejű pocok7 (Microtus ratticeps) Zala megyei előfordulásáról van szó. En
nek a többé-kevésbé ismeretlen rágcsálónak az új lelőhelyére Vasvári madárgyomor- 
vizsgálatok alapján derített fényt (Aquila 1944-1947). (Kutatásában nagy segítségére 
volt Hoffniann erdőmérnök kartársunk.) A vármelléki lelőhelye a Kis-Balaton észak- 
nyugati peremén van, ami bár kiesik a nagykanizsai tájegység körülhatárolt területéről, 
de vidékünkkel közel szomszédos. A ragadozó madarak vizsgálata meglepő eredménnyel 
járt. Gatyás ölyvek és rétihéják gyomrából kerültek elő a ragadozó madarak által 1943. 
március hó folyamán zsákmányolt patkányfejű vagy fehérhasú pockok bizonyító ma
radványai (97 példánynál 13 esetben). A leletek értékét az előfordulási terület jellege -  
mint ritka glaciális reliktum -  emeli ki. Külön érdekességet jelent Vasvári 
közleményéből a következő megállapítás: „A madarak tehát tömegesen gyűjtötték be 
azt az állatot, amelyet ember annak ellenéi'e, hogy elsőrendű gyűjtök járták a vidéket, meg
fogni nem tudott. ”

A magyar földikutya (Spalax hungaricus) ismeretlen vidékünkön. Nincs felőle sem
mi adat. Zala megyében (régen heréc néven) az utolsót -  még a múlt században -  Sümeg 
körül észlelték volna.

A hirtelenül fellépő elszaporodásra a mezei pockon kívül vidékünkön az egerek 
(Murinae) családjából egyedül az erdei egér (Mus sylvaticus -  Apodemus sylvatinus sylvati- 
cus) mutatott fel példát. Az erdei egér jó futó és jó ugró, kúszásban is ügyes. Makkter
mésben, valamint a facsemeték megrágásában okozott kártételeit fokozza az a körül
mény, hogy nem tart téli álmot. Vele is szoros kapcsolatban állnak az erdőn élő 
baglyok, az egerésző ölyv, vörös vércse, és feltehetően a szajkó.

S most lássuk az említett példát!
Az obornaki erdőtest egyik kocsánytalan tölgyes részletében az 1930-as években 

erruptív erővel tört ki ezen egerek gradációja. A pagonyt járó erdészek jelentései szerint 
eme hirtelen felszaporodásra semmilyen előzetes jel nem mutatott. Mégis mire az 
egyik oldalán bükköshöz csatlakozó, nyugatról erős napsütésnek kitett, elegyetlen töl
gyesben a makk hullani kezdett, az egerek kivételes nagy tömege lépett akcióba. Meg
jegyzem még, hogy más tölgyesben abban az évben makktermés nem volt, és én a pagony 
izolált fekvésének tudtam be mind a makktermést, mind az egerek -  száraz időjárás 
melletti -  ottani tömeges elszaporodását.

A viszonylag gyorsan beérő, a magas fákról lehulló makkot aztán az egerek részint 
összerágcsálták, részint pedig fel is falták. így ép makkot keresve sem találtunk, az év
ben nem is tudtunk gyűjteni csemetenevelésre.

Mindjárt az egérgradáció kialakulásakor elrendeltem az erdei madarak (baglyok, ölyv, 
szajkó) teljes elejtési tilalmát, nemkülönben a rágcsálók figyelemben tartását, és a dolog
nak magam is utánajártam. így derült ki, hogy az élénken nyüzsgő egerek a fertőzött,
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kb. 25 ha kiterjedésű erdőbe semmiféle madarat nem vonzottak, azt a madárvilág a ma
ga részéről teljesen elhanyagolta. Érdekes volt, hogy menyét sem került a szemünk elé.

A gradáció aztán a leomlott makktermés elfogyasztásával nagy gyorsan meg is szűnt. 
Távolabbra nem terjedt, a makkon kívül más növényzet megrágásával nem járt, és nem 
is ismétlődött meg. Feltehető, sőt bizonyos, hogy az egerekkel valamilyen gyors lefo
lyású betegség végzett, ami aztán a gradációt „derékba törte”

Erdészeim -  a makkterítette „harctéren” egy-egy ép makk után kutatva -  ezt 
(megfelelő keserűséggel) így magyarázták: ezek a bestiák csakugyan jól agyonzabálták 
magukat!

A sík területeken a gyér számban, egyes mezei dűlőkben (erdők közelében) előfor
dul a güzüegér (Musculus spicilegus). Nagymérvű felszaporodásáról nincs adat. Az élénk 
mezei pocoknál gyanútlanabb viselkedésű rágcsálót a madarak könnyebben ejthetik 
prédául. A fellelhető felfüggesztett fészkek csekély száma után következtetve a magyar 
törpeegér (Micromys minutus miniitus) is csak gyér számban fordul elő.

c) Táplálkozás növényi anyagokkal

Olyan madárfaja, amely élőhelye szerint valamely tájegységre jellegzetes, csak nagyobb 
kiterjedésű életkörnek lehet. Ezért Nagykanizsa vidékének „karaktermadarát” meg 
sem tudnám nevezni. Ha nagyon kellene, én mégis leginkább a léprigóra gondolnék. 
Teszem ezt attól irányítva, mert a fákon élősdi fehér fagyöngy (Viscum album) és a sár
gafagyöngynek (fakínnak) (Loranthus europaeus) olyan tömeges előfordulását, mint 
ezen a tájegységen, másutt nem találtam.8 Ha van növény és madár, amelyek egymás
sal a szoros élettani kapcsolatot példázzák, úgy ez legszembetűnőbben a fagyöngy és 
a léprigó viszonyában jelenik meg.

A léprigó (népies nevén húros rigó) rendszeres téli vendégmadarunk. Itteni 
fészkeléséről is van -  de csak egy-két -  adatom.9 Valószínű, hogy egyszer-egyszer köl
tésbe fog, ezt azonban annyira rejtetten végzi, hogy nem fedezhető fel. Nyáron nem 
fagyöngyöt eszik, hanem kizárólag rovarokkal táplálkozik.

A telelők számát egyenletesnek jelezhetem. Érdekes volt megfigyelni: a léprigó hogyan 
alkalmazkodott a fagyöngy gazdanövényeihez, s az ezek állományában beállott válto
zásokhoz. A túlkoros tölgyesek fennállása idején a tölgyeket ellepő fakín termésén élt. 
Nemes nyárfa, méghozzá magasra felnőtt fa, a vidéken az időben még kevés volt. Aho
gyan azután az öreg tölgyfák a rájuk telepedett Loranthus-sál együtt eltűntek, a léprigó 
áttelepedett a már kifejlődött nyárfák és egyéb fák Viscum (fehér fagyöngy) csokraira, 
és azóta ezek termését fogyasztja. A Loranthus kizárólag a tölgyön fordult elő, a nagy 
számban található szelídgesztenyére nem telepedett át. A Loranthus ma már csak a helyen- 
kint még visszahagyott tölgyóriásokon fedezhető fel (Murakeresztúr). A Viscum viszont 
nagymértékben elterjedt, különböző fafajokon is megtelepedett.

Mindkét élősdi (hysterophyta) törpecserjét -  mai ismereteink szerint -  kizárólag 
madarak terjesztik.

Fekete-Mágocsy írja (Erdészeti Növénytan, 1896): „a fagyöngy némely vidéken 
bizonyos gazdanövényhez szokott ragaszkodni.” A nyárfafajok népes sorából gazda
növényként a fekete és a jegenyenyárt (leggyakrabban), továbbá a rezgő nyárt (rit
kábban) említi meg.

Vidékünkön a legelterjedtebb előfordulású nyárfa a jegenyenyár, utána a kanadai 
nyár. A fehér fagyöngy azonban a jegenyenyárról teljesen hiányzik. A legtöbb fehér fa
gyöngy az egyenkint vagy sorban álló, legalább a 10 m magasságot már elérő, „külön
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ben a fekete nyárral összetéveszthető” (Fekete-Mágocsy) kanadai nyárfákon található. 
A fekete nyár a tájegységen szórványosan fordul elő. Nem emlékszem, hogy fekete 
nyáron fagyöngyöt láttam volna. Nem figyeltem meg rezgő nyárfán sem. A rezgő nyár 
szórványosan áll a vele egymagas lomberdők sűrűjében, és a nyílt térséget kedvelő lép
rigó megszállására kevésbé alkalmas.

Az örökzöld lombozatú Viscum legtömegesebben az erdők szegélyén és a mezei te
rületeken álló, hatalmas méretű (mind jobban fogyó) kanadai nyárfákon telepedett 
meg. Láttam többek között terebélyes nyárfát, amely nem kevesebb, mint 83 darab 
gömbcsokorral volt teleaggatva. Nem ritkaság egyes fákon 40-50 csokrot is látni, de 
mindenütt az erdők közelében.

A következő legelterjedtebb gazdafák a tájegységen belül az akácok, a hársak és a nyí
rek, gyümölcsfákból az alma- és körtefák, gyakori a Viscum a galagonya cserjén, ritkább 
a mezgés égeren és a füzeken. Károlyi megtalálta mezei juharon és erdeifenyőn is.

Az élősdi cserje életkora egyenlő a megtámadott gazdanövény élettartamával. A fákon 
elszáradt vagy száradásnak indult fagyöngycsokrot nem találtam. A törpecserje lombvál
tásának folyamata nem volt megfigyelhető. Szívósságára jellemző, hogy megél a már 
elvénhedt, túlkoros fákon is. Erre példa a Zsigárd-erdei Zrínyi-korabeli kislevelű hárs 
faóriás. A törzsének hatalmas fapalástjából kihajtott egy-két élő, satnya ág még mindig 
táplál fagyöngyöt. A Viscum termése évről évre gazdag.

A fagyönggyel együtt élő léprigó a vidék egyik jellegzetes téli madara. Mint a nyári év
szakban kizárólag rovarokkal táplálkozó madarat, téli tartózkodása folyamán is gyakran látjuk 
erdei tisztásokon és külső réteken rovarok után kutatni. Ugyanezt figyelhetjük meg a vi
dékünkre ellátogató fenyőrigónál is. A léprigó a rovarászás mellett a bőségesen termő 
fagyöngyöt fogyasztja, terjesztésében tehát a léprigó a legfőbb részes. Erre mutat az a kö
rülmény is, hogy a fagyöngy ott a legtömegesebb, ahol a léprigó tartózkodni szokott. 
Mint óvatos madár, ragaszkodik az erdőkhöz, főképpen a lomberdőkhöz, és a hosszú éjsza
kákat azok sűrűjében tölti. Menekülése is a közeli erdőbe vezeti; vágómadár elől a fagyöngy
csokor védelmét veszi igénybe. A fagyöngyös fa minél messzebb áll az az erdőktől, annál 
kisebb számban találunk rajta fagyöngyöt. Látunk azonban az erdőktől távol fekvő, fátlan 
környékű községek belterületein is különböző fajú fákon fagyöngyöt, ahová -  a jelek 
szerint -  a léprigó még szigorú teleken sem szokott betérni. Nagykanizsa város belterü
letén szintén találni fagyöngyöt, jóllehet a léprigó ott sem szokott előfordulni. Ebből 
következik, hogy a fagyöngyöt nemcsak a léprigó, hanem más madárfajok is terjeszthetik.

Az idézett Erdészeti Növénytan szerint „a fagyöngyöt csakis rigók, főképpen a léprigó 
terjeszti”. A rigók közül szóba jöhetnek a fenyőrigó és részben a fekete rigó. Ezek ugyanis 
téli tartózkodású rigóink, a fagyöngy pedig február-március hóban virít, és egy év múlva érik 
be. A fenyőrigó a ligetes réteken, a fekete rigó főképpen a gyümölcsösökben jöhet számba.

Részemről azonban ezekkel sem érem be. Tovább kell mennem, hogy a fagyöngy ter
jesztése szempontjából több érdekelt madárfajra rátaláljak, olyanokra, amelyek vidékün
kön számba jöhetnek. Az Érti szíves volt feltett kérdésemre felvilágosítást adni, megne
vezve a rigókon felül a pintyféléket és a csonttollú madarakat. Ezek mellett azonban 
kiterjedtebb szerep juthat, úgy vélem, a szürke varjúra, a falvakban megszálló vetési var
jakra, esetleg a seregélyekre is. A szürke varjú fészkelni szokott mind a Viscum, mind 
a lombhullató Loranthus bunkóinak a védelme alatt. Szívesen épít fészket a magas kanadai 
nyárfákon is. A csonttollú madár vidékünkön nagy ritkán vonul át, rendszerint tavasszal, 
mikorra a fák bogyótermése már megfogyott. A fagyöngyös fákon tényleg megszáll, de 
a fagyöngyöt nála kiadósabban terjeszthetik a varjak és a seregélyek. Érdekelt lehet
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a „minden lében kanál” szarka is. (Talán számba jöhet az aranymálinkó is.) A madarak tol
lazatuk és lábuk közvetítésével is terjeszthetik a fagyöngy ragadós magvait, és a legkü
lönbözőbb fafajokra vihetik át. Mint érdekességet említem meg, hogy havazás idején 
fagyöngybe elrejtőzött, felgallyazott fácántyúkot is volt alkalmam megfigyelni. Bizo
nyosra veszem, hogy azokon a helyeken, ahol a léprigó nem szokott megfordulni, más 
madarak a Viscum, terjesztői. A legszorosabb kapcsolat azonban a fagyöngy és a madár 
viszonyában mégis a léprigóval áll fenn.

Ákos László és Aha Iván könyvükben a nagyobb fagyöngykárosítás fellépésénél a raga
dós bogyókat terjesztő madarak (!) -  elsősorban a léprigó -  irtását ajánlották.10 Indok
lásul felhozták, hogy az élősködő fagyöngynek a fa szövetébe behatoló gyökérnyúlvá
nyai előbb a fa megtámadott ágainak, később esetleg magának a fának a pusztulását 
okozhatják. Ezzel a felfogással azonban nem érthetek egyet. Nem pedig azért, mivel 
még a ledöntött, a fagyöngytől ellepett nyár- és egyéb fákon sem tapasztaltam az átla
gostól eltérő minőségi romlást, és a legkorosabb fák sem indultak száradásnak és leg
kevésbé pusztultak ki.11 A fehér fagyöngy a gyümölcsfákról bármikor könnyen leszed
hető, levélzete pedig nemcsak szobadísznek és a téli vadetetésre, hanem -  tea alakjában
-  különleges gyógyszernek is felhasználható.

Megjegyzem: a léprigó a miniszteri rendelet alapján védett madár.
A tájegységről származó gyomorvizsgálatok adatai szerint a léprigó a tél folyamán 

sem él kizárólag fagyönggyel, hanem a rovarok fogyasztásából is kiveszi a részét.12
Végül az összehasonlításra alkalmas tájképrészletre térek ki. Utazzunk vasúton elin

dulva a Sió-csatornától Nagykanizsáig a Balaton déli partján, és kísérjük figyelemmel 
a télen lombtalan fás ligeteket, fasorokat nyárfákkal és akácokkal. Tapasztalni fogjuk, 
hogy a kb. 100 km-es útvonal mentén az első (40 km) szakaszon nem fogunk fagyön
gyöt találni, a második szakaszon (25 km) csak egy, utána (20 km) fokozatosan mind 
több fagyöngycsokor fog szembeötleni, hogy továbbmenve Nagykanizsa környékén 
már a legkülönfélébb fafajokon elterjedve közönségessé váljék.

A fentiek után is tisztázatlanul maradt előttem a következő kérdés: Miért találtam 
a Loranthus-t csak a túlkoros tölgyfákon, és miért nem sem egyidejűleg, sem később az 
azoknál fiatalabb tölgyfákon is, legyenek ámbár 100 évesek, vagy annál is korosabbak? 
Vajon az utolsó öreg tölgyfák eltűntével a Loranthus is ki fog veszni erről a vidékről? 
Ha igen, vajon hol keressem az okot? Magánál a törpecserje igényénél-e, vagy a mada
raknál-e, főképpen az egyenletes madársűrűségű léprigónál-e?

III. AZ ERDŐ MINT MADÁRÉLETHELY

i. Szemle a különböző erdőformák madársŰTŰsége felett

A dolgozatban többször esett szó a madársűrűségről. A kifejezést jobbára az erdő, kert, 
liget madárvilágára szokták alkalmazni. A madársűrűség lényegében viszonyított mutató
szám, és különböző kiterjedésű területekre becsülhető fel.

Felöleli egészében az összefüggő faunát -  kivéve a vízi életmódú madarakat, mert ezek
re kevésbé alkalmazható a sűrűség megjelölése. Egyes madárfajokra a számszerű megálla
pítás is kiterjeszthető, például a lakott fészkek útján (fehér gólya, vetési varjú, fecskék, kó
csag), vagy az állandó madaraknál (fogolynál, fácánnál az évi elejtés arányában), végül egyes 
ritka előfordulású ragadozó madaraknál (sasok, kerecsen, uhu).
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Az erdei életmódú madarak szaporodási (sűrítő) arányszáma általában közelebb áll 
az egyenletességhez, mint a mezőségi tájak madaraié. Az erdei élethelyeken a madársűrű
ség fogalmát többféle biometrikus jelzéssel lehet körülírni. Legalacsonyabb fokozatú a köz
nyelven használatos „madárszegénység” Ez a jelzés azonban nem helytálló: kifejezőbb 
a gyér madársiirűség megjelölés. Ez is kétféle árnyalattal: mint „látszólagos”, és -  többirá
nyú összehasonlítás után -  mint „viszonylagos” gyér madársűrűség. A „gyérült” madársű
rűség ugyanazon élethelyen a viszonyított változásra tesz célzást.

A gyér madársűrűség lehet természetesjelenség is. Eredettől természetes az őserdő jel
legű élethelyeken (mint a Retyezát erdeiben). Alkalmazkodott állapotúnak találjuk bük
köseinkben, az elegyeden és egykorú szálerdőkben (mint a balátai erdő mélyén). Függ
vénye ez számos, mindenféle oknak, legelsősorban a növénytakaró struktúrájának, 
valamint táplálékot adó tömegének.

Más fogalmat fejez ki a madárfajok társulásából következő „hiányos” madársűrűség. 
Ezt a megjelölést mint az elégtelen életközösség jelét alkalmaztam például a gyurgyánci 
(a) és a práteri (b) erdők leírásánál. Ezekre az erdőkre a hiányosság (az ún. madárszegény
ség) azért nevezhető meg, mivel az emberi tevékenység útján létrehozott állapot, példá
ul a rovarfertőzöttség elleni felkészültség és helytállás szempontjából hiányosságokat 
mutat fel. Ezek legtöbbször a természetestől eltérő gazdálkodás következményeinek tud
hatok be. (A hiányosságra mutatott, hogy a kérdéses erdőkben megfigyelt néhány 
fészkelő madárfaj is azok közül való volt, amelyek nyíltan fákon fészkelők, a tájon min
denütt közönségesek és a legelterjedtebbek.)

Alkalmaztam valahol -  amúgy megszokásból -  a „gazdag madárfauna” szövegezést is (c 
és d). Ez a jelzés köznyelven a „szegény” minősítés ellentéte, ezért aztán ez sem helytálló.

Nem könnyű valamely fennálló állapot szempontjából a madártanilag legráillőbb kife
jezésre rátalálni. Kifejezőbbnek látszik az arányos, vagy a megfelelő jelzésekkel élni. Az em
lített erdőkben a megfigyelhető helyzetet, a faállományok egészségi állapotára vonatkoz
tatva, tényleg megfelelőnek (kielégítőnek) találtam.

Említést kell még tennem a madársűrűség elméleti értékű legmagasabb fokáról, 
az élethely -  feltevésen alapuló -  ún. madánelítettségről. Még ott is, ahol a talajtakaró 
teljes növényzetének élete és épsége a fejlődés valamennyi szakaszában tartamosan 
egyensúlyban van, a fennálló madársűrűség viszonylagos telítettségéről fogalmat alkot
ni, úgy vélem, legfeljebb feltételezhetően lehet. (Iharosberényi parkerdő és környéke.) 
Nem merném azonban a telített állapotot kifejezetten valamely élethelyre a még egyen
letesnek és az életközösségben arányosnak bizonyult madársűrűség mellett sem vonat
koztatni, mivel ennek csúcsmértéke, illetve komplex hatása helyről-helyre nem megha
tározható, emellett időről időre is szüntelenül változó.

Egy példával mégis élni fogok, egyben magyarázatot adva a kiesés értelmezéséről is.
Faunisztikai megfigyeléseimnek egyik legérdekesebbike az örvös légykapóhoz 

fűződik. Értékes emlékű megfigyelés azért is, mert kimerítő levelezésre adott alkalmat 
a nagy ornitológussal, Chernel Istvánnal. Az örvös légykapó az egyedüli madárfaj, ame
lyet a dolgozathoz mellékelt névjegyzékben a fészkelésből kiesett rovatba vettem fel.*

Az örvös légykapóról írja Chernel: „Hazánkban több helyt közönséges, másutt meg hi
ányzik.” A dél-zalai erdőgazdasági táj több ezer hektárra kiterjedő túlkoros tölgyeseiben 
fészkelőnek csak egy helyen találtam. A század első évtizedében évről évre 7-8 pár fészkelt 
egyenletes számban az iharosberényi Alsóerdő egyik, kb. 150 ha kiterjedésű pagonyában.

* Lásd a korábban közölt táblázatot.
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Az öreg tölgyesek odvas fáit ugyanakkor sűrűn lakta a kék galamb, csóka, seregély, szala
kóta, búbosbanka, vörös vércse, macskabagoly és mindennemű kúszómadár. Az örvös 
légykapó erdei madár létére (így írja Chernel) a nagy Alsóerdőnek legelőül használt, ritkás 
pagonyát választotta, míg a mezőt járó odúfészkelők az erdőszéleken helyezkedtek el.

Utána kezdetét vette a túlkoros tölgy- és cserfák kitermelése, mi okból az 
odúfészkelők mind szűkebb térre szorultak össze. Az örvös légykapó pagonya, mint 
megbecsült, közületi, hasznot hajtó erdő, legkevesebbet szenvedett a fahasználatoktól, 
és eredeti jellegéből máig sem veszített sokat. Ennek ellenére a légykapók a fészkelésből 
annyira kimaradtak, hogy immár 40 évi kimaradás után a helyi faunából kiesetteknek 
tekinthetők. Kiestek, mert fészkelési helyükről más madarak „szorították őket ki”

A jelenség okait keresve elsőnek arra a versengésre kell gondolnunk, amely a ter
mészetes faodúk megfogyását követte. Nyilvánvaló, hogy a légykapók tág nyílású odú
it erősebb és élelmesebb madarak foglalták el, kihasználva a légykapók későbbi (közép
nap: ápr. 18.) tavaszi beérkezését is.

A madaraknál a versengés mind a fajok között, mind a fajon belül közismert jelenség. 
Fennáll a fészkelő helynek és magának a fészeknek a birtoklásáért is. Mindamellett talá
lunk több körülményt, amelyek az okok keresésénél feltétlenül figyelmet érdemelnek.

a) A kérdéses erdőben a zártan fészkelő madarak lakásínsége hosszasan (évtizeden át) 
tartó folyamat útján következett be. Ezalatt a változások a nagy erdőség fészkelési és 
környezeti viszonyaiban folyamatosan álltak be.

b) Az örvös légykapók lakta erdőrészlet viszonyai mindvégig kedvezőek maradtak; sőt 
lényegesebb változást mostanáig sem szenvedtek. A pagonyra szinte szóról szóra áll az, 
amit Cheinel ír az örvös légykapóról: „Erdei madár létére mindig csak olyan helyeket szeret, 
hol nagyobb erdőkben tisztás, ritkásabb részletek akadnak vén odvas fákkal, csonka száradt 
sugarakkal. A lombos fákat, különösen tölgyeket és gesztenyéket kedveli.”

c) A faodúkra rászoruló madaraknak alkalmuk volt a tájon akkoriban még fennálló, 
más terjedelmes öreg tölgyesekben is fészkelésre elhelyezkedni. A konkurens madarak
ból a kék galamb és a szalakóta nem jöhettek számba, mivel azoknak mélyen lemenő 
odúra van szükségük, nem gyanúsíthatok a csóka, a búbosbanka és a baglyok sem, leg
kevésbé a vörös vércse. A szürke légykapó és a nyaktekercs, valamint a rozsdafarkú 
a tájon akkoriban is a kertekben és nem az erdőkben fészkeltek. Ezek után felteszem, 
hogy a seregélyek és főképpen a kúszó madarak (a mind elterjedtebb fakopáncsok) fog
lalták le -  még érkezésük előtt -  az örvös légykapók fészekodúit.

d) A természeténél fogva a fészkelő helyéhez következetesen ragaszkodó -  és amúgy- 
is kis számú -  örvös légykapó a pagonyt csak ezen túlerővel szemben adta fel.

e) Hogy a kérdéses pagony a légykapókra mennyire vonzó volt, jellemzi az övös 
légykapóval rokon, de hazánk területén csak átvonuló kormos légykapónak az 1905. évben 
ugyanott megfigyelt fészkelése is. Chernel írja a kormos légykapóról: „Hazánkból alig 
néhány tojása ismeretes, megfigyelőink fészkeléséről alig tudnak.” A Magyar 
Ornithológiai Központ (a Madártani Intézet elődje) az Aquila 1908. évi számában jelen
tett be az ország területéről 3 fészkelési esetet, ezek egyike volt az iharosberényi.

A fenti körülmények összhatásából fel lehetne tenni, hogy a kérdéses iharosberényi 
ponton a madártelítettség (?), helyesebben az életközösségben optimális madársűrűség 
egyik valószínű jelensége mutatkozott volna meg.

A madárfunkciók vizsgálatának természetéből folyik, hogy valamely élethely tipizálása 
annyit eredményez, mint egy-egy kísérlet részismeretei. Ugyanígy a leírt vázlatok is csak
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részleges képet -  némi betekintéssel -  tártak fel a táj madárvilágáról és a madarak 
közreműködéséről a növényvédelem területein. Akár a leírtakhoz hasonló, akár a vonása
iban eltérő, de mindenképpen több más részleg biotikus komponenseinek további elemzé
se útján juthatnánk közelebb a valamely helyen végzett és az erre kiható biológiai madár- 
munka megfelelő értékeléséhez.

Ahány féle az erdőtípus m int élőhely, a benne élő madarak funkciói ahhoz alkal
mazkodnak és módosulnak azok hatásai is.

Lássuk tehát a példákat részletesen!
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2. Eltérő erdőállomány -  eltéTŐ madárvilág

a) Elegyetlen középkorú tölgy szálerdő. Murakeresztúr, Gyurgyáncz (23$ ha)

A murakeresztúri alsó erdőtestet a gyurgyánczi dűlőben azért választottam madártani 
tipizálásra, mert elszigetelten áll és elegyetlen tölgyes.

Az erdőtest földrajzi fekvését és külső megjelenési alakját tekintve a madársűrűség 
szempontjából magasabb mutatószámot elérő élethelyre válthatna. Látszólag éppen elkü
lönült (insularis) fekvése tehetné azt a nagy kiterjedésű, sík, mezőségi tájon vonzó
vá a madárvilág előtt. Zárt erdőtestek ugyanis tőle csak nagyobb távolságra állnak. 
Délről és nyugatról, a szomszédos Muraköz értékes erdeinek legnagyobb részét az 
utolsó fél évszázad folyamán véglegesen kiirtották. Csak távolabbra, keleti irányban, 
az alsóbb folyású Dráva mentén terülnek el nagyobb lombfaerdőségek. A gyurgyánczi 
dűlőtől északra már kedvezőbb a helyzet; felette a közel 25% erdősültségű táj külön
féle fanemű erdei sorakoznak. A murakeresztúri alsó erdőtest lehetne hazánkban az 
elsők egyike, amelyet a költözésből visszatérő madarak nyári tartózkodásra is meg
szállhatnak. Ha nem is a legkorábban, majd a tömegesebben érkező és a távolabbi 
szülőhelyükre igyekvő, de talán vonulás során elkésett madaraktól várhatnánk népe
sebb letelepedést.

Az előnyös fekvésen felül vonzó erejűnek látszik a mezőségből hatalmas tömegével 
kiemelkedő, magas szálerdők lombfalazata, valamint horizontális kiterjedésben széles 
arcvonala is.

Az erdőt minden oldalról termékeny szántóföldek és rétek bő vízerekkel, bevezető 
fasorokkal, távolabbra ártéri füzesekkel övezik.

A látszólag kedvező külső vonások ellenére az erdőtest az első pillanatban az elgon- 
doltnál hiányosabb madársűrűséget tüntet fel. Tudvalevő, hogy a fészkelő madárvilág 
szempontjából a külső tényezők mellett döntőbb hatásúak az erdő belső összetevői. Neve
zetesen: az erdei élőhely természeti elemei, összefüggésüknek egész rendszerével.

Erdőgazdasági (fiziológiai) vonatkozásban pedig a kiváló minősítéshez vezető kel
lékek legtöbbje ebben az erdőben megtalálható.

Kedvező tényezők:
a) talaja homokos, középkötött agyag, I. osztályú (optimális) termőhely kocsányos 

tölgy uralkodó fafajra;
b) évi átlagos csapadéka 750 mm, a Mura árteréről állandóan páratelt légkör;
c) a faállományok sűrűsége és záródása legkevesebb 75%, átlagosan 85-100%;
d) a famagasság kiváló; becslési adatok szerint korosztályonként a következő magas

sági mérettöbblet mutatható ki: 20 éves korban 7%, 30 éves korban 15%, 40 évesben 
18-22%, 50 évesben 14%, 70 éves korban 10% (Schwappach). (A sudarlós növésű szál
fákból összetársuló faállomány átlag- és folyónövekedése is arányosan szabályos.);

e) a faállományok zöme (85%) 40-70 éves, az erdő tehát átlagosan középkorit;
j )  a faállomány egészében egészséges, ép, rendszeresen ápolt',
g) az erdőben legeltetés nem folyik.

Az erdő szerkezetének egyéb jellegzői:
a) főfaj: kocsányos tölgy kb. 97%, egyéb 3% (akác 5 ha, mézgás éger 1 ha, szórványosan 

gyertyán, magas kőris), az erdőtest tehát részleteiben és egészében is elegyeden összetételű;

586



b) az alkalmazott üzemtervi térszakozás felújítási rendszeréből kifolyólag a vetés
ből (csak részben ültetésből) származó erdőrészletek egykorúak és általában egyszintű- 
ek. Az erdőrészleteket egyenletes, egyszerű koronaszint jellemzi, a középszint azonban 
teljesen hiányzik;

c) a cserjeszint, ahol természetes úton képződött, hézagos (jobbára mogyoró, gyer
tyán, kevés hárs), az árnyékolás miatt gyenge fejlődésű. Sűrű bokrozat csak az erdő
széleket fedi;

d) a madarak szempontjából előnyösen számba vehető fafajok sorából a vadgyü
mölcs és tűlevelű fák, valamint a bogyós cserjék hiányoznak. Gyorsnövésű lágyfákból 
csak néhány rezgő nyár található. Nyírfát, kecskefüzet nem láttam;

e) a gyep- és dudvaszint buja, kórószálas növényzetű;
^természetes faodúk és -hasadékok az erdő fáin nem találhatók;
g)az erdőtesthez északról körülbelül 20 ha kiterjedésű szőlőhegy csatlakozik, szór

ványosan gyümölcsfákkal, több termő diófával.

A legtöbb elegyetlen és egyszintű erdőrészlet belső szerkezetét tekintve kitöltetlen. 
Ezeket általában mérsékelt vagy viszonylag gyér madársűrűség szokta jellemezni. Ezek 
után nem csoda, hogy ilyennek találtam a murakeresztúri erdőt is.

Ismeretes, hogy maga a szálerdő hiányzó vagy laza záródású cserjeszintjével a bokor
lakó madaraknak (poszátafélék, vörösbegy, fekete rigó, murakeresztúri vonatkozásban 
tücsökmadár stb.) nem kedvez, a középszint hiánya pedig távol tartja a füzikéket és 
a pintyféléket. A magas koronaszint jó lenne az aranymálinkónak, a gerlének, az örvös 
galambnak, de azok az erdőben mégis kevés számban fészkelnek. Feltűnő az olyan ma
dárfajok kimaradása is, mint a szürke varjú és a szarka. Ezek épített fészkei hiányában 
azután kimaradnak a vörös vércsék és az erdei fülesbaglyok is. Az erdei egér viszont ál
landóan jelen van a makktermő állományokban. Ezért volna kívánatos a túlnyomóan 
rágcsálókkal táplálkozó és állandó tartózkodású egerészölyv fészkelése is. Fészeképítés
sel egy ölyvpár már tényleg meg is próbálkozott, de azokat meg lelőtték. Héja és egyéb 
ragadozó madár itt nem fészkel.

Kuvik az erdőszéli épületek körül lakik. Bagoly látogató ritkán figyelhető meg. Leg
utóbb azonban 5 erdei fülesbagoly télire az erdőben ütött tanyát.

Kiemelendőnek tartottam, hogy az erdőben természetes faodúk nem találhatók. 
Ezért hiányoznak mint fészkelők a magas szálerdők karaktermadarai, a harkályfélék és 
a zártan fészkelő egyéb madárfajok is. Ezek nem találnak ácsolásra alkalmas lágy- és pu
hafákat, a középkorú, sőt a legidősebb tölgyesek fái pedig ez idő szerint kifogástalanul 
épek. Széldöntés és széltörés, hónyomás és zúzmaratörés nyomaira sem találni, az állo
mányok ápolása pedig magas fokú.

Bejárva az erdőt, először egy álló, csonka tölgytörzsre találtam, amelynek koroná
ját katonai lövedék szakította le. A 10 m magas, kb. 50 éves törzscsonk a beázás kö
vetkeztében korhadásnak indult, s a kemény fatörzs így nyújtott a harkályok számára 
ácsolásra alkalmat.

Egymáshoz közel nem kevesebb, mint 7 (!) frissen kivájt, 2-3 féle öbméretű üreg iga
zolta a madárácsok munkáját. Rátaláltam egy csúcstörött égerfára is, amely koronáját 
frissen veszítette el. Az alig 8 m magas törzs máris -  egymástól elütő szabású -  5 odút 
mutatott. Közelében egy másik, ép kinézetű fa törzsén a madár próbaácsolást végzett.

Kúszó madarak biztos fészkeléséről mostanáig nincs adatom. Egyik szemlém alkal
mával (1955. ápr. 21.) a külső gyümölcsösök felől közép fakopáncs dobolást hallottam.
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Feltehető, hogy ott fészkelésbe fogott. Később sikerült magát a madarat is a magas ko
ronaszintben megfigyelnem. A váratlan találkozást mint érdekes mozzanatot könyvel
tem el. A közép fakopáncs ugyanis vidékünkön a múlthoz képest erősen meggyérült. 
Helyette a nagy fakopáncsnál figyelhető meg erős ütemű szaporodás és elterjedés. Ta
lán nem tévedek, amikor a letelepedett közép fakopáncsról felteszem: az vajon a nagy 
fakopáncs vetélytársai elől húzódott meg a murai erdőben?

A harkályokat szokás a szálerdők madarainak nevezni. Mint kóborlásra hajlamos 
madarak, gyakran fel szokták keresni a távol eső erdőket is. Nem szükséges mindig arra 
gondolnunk, hogy azok a fában rejtőzött rovarszervek után kutatnak. Felszedik a fada
razsat, az ormányos bogarat, a cincért, a hangyát és egyéb rovarokat is. Ismeretesek arról 
is, hogy szemlét tartó útjaikon elvetődnek a fátlan mezők egyes felmagasló facsoport
jaihoz is.13

Nem volt ezért újság, amikor az erdőben egy esetben 2 zöld harkállyal, más alkalom
mal 1 fekete harkállyal találkoztam. Ezek Belezna irányából, a Zrínyi-kúti erdőségből 
kerültek át, ahol egy fenntartott, évszázados tölgy-cser erdőrészlet mostanáig biztosított 
az odúfészkelő madarak számára otthont. Sajnálatos, hogy a seregély-csóka-szalakóta- 
kék galamb társaság ezen utolsó Mura menti mentsvárának teljes kitermelése már a közel
jövőben be fog fejeződni.

A természetes faodúkban mutatkozó hiány ad magyarázatot általában a zártan 
fészkelő madárfauna helyzetére.

Amikor 1955 tavaszán az első széncinegepáii'al találkoztam, akkor még a fészkelők 
közé történő besorolásukat problematikusnak találtam. Nyári szemlém (júl. 11.) azu
tán meggyőzött arról, hogy a cinegepárnak sikerült odúra találnia, ahonnan fiait ki is 
reptette. Ez esetben az erdővel szomszédos gyümölcsös jö tt az erdő segítségére. A kis cine
gecsalád egy almafa természetes módon képződött odújában született meg.

Április 21-én az erdőben elém került egy barátcinege is. Róla nincs további adatom, 
így átvonuló is lehetett.

A fenti, kevés adattal a zártan fészkelő madarakról egyelőre le is zártam a jelenteni- 
valót. A következő évekre eső megfigyelések fognak majd képet adni az esetleges vál
tozásokról, ámbár fészkelésük szempontjából lényeges előrehaladást a közeljövőben 
aligha lehet számításba venni.

Rövid a következő névsor is, amely az általában fészkelő madárfajokról számolhat 
be: sármányok és néhány fácán a térdig érő, sűrű tölgyesekben, néhány (3 párra tehető) 
erdei pinty, ugyanannyijaié rigó (az egyik párról második költést jelezve), a magas koro
naszintben pedig mindössze (talán 2 pár) aranymálinkó. Feltehető, hogy a tavasszal ket
tesével megfigyelt vörösbegy is beállt a fészkelők közé. Az erdészet lakói mondták, 
hogy kora tavasszal az erdő rendszerint élénk, madárdalos szokott lenni. Az erdő déli 
szegélyét ellepő bokor- és cserjeszövevényben fülemilék szoktak egymással versenyt 
csattogva a fészkeléshez készülődni. Tengelic, fekete rigó szintén megtelepednek, mi
közben a szálasokból a pintyőkék és sárgarigók éneke hallszik. Azután megfigyelték azt 
is, hogy hamarosan, még idő előtt kezd az erdő elcsendesedni, a ház körüli bozótosban 
csak a vörösbegy szokott megmaradni. Fecske nem fészkel a házon, ritka látvány a ve
réb is, pedig a háznál macskát nem tartanak. Annál több látható az ismerős mókusból. 
Ezek óráról órára átszökdösnek az erdészlak diófáin. A ház népe azután a dolog felett 
napirendre tér -  minden magyarázat keresése nélkül.

A szajkó, amely madárnak ebben az erdőtestben vélt különös jelentőségére még ki 
fogok térni, a rudas állományú erdőrészletekben fészkel. Szemléim alkalmával a fész-
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kelés idején annyira csendes viselkedésű madárról nem sikerült közelebbit megtud
nom. Annál hangosabb és számosabb azonban mint téli tartózkodású tagja a faunának. 
Az évek során a mind gazdagabb makktermés a szajkókat lekötheti.

Hosszan elidőző téli vendégmadarunknak ismerjük vidékünkön a léprigót. A leg
több léprigó a nagyobb erdők közelében, a nyárfaligetekben figyelhető meg. A Mura 
mentén azonban sokkal gyérebb előfordulású. A murakeresztúri határban, az erdőtől 
2 km távolságra, a templompark akác- és hársligetében vannak a fák sűrűn ellepve a fehér 
fagyöngy (Viscum) csokraival. Ez a léprigók területe! Hogy azután innen el-ellátogat- 
nak a gyurgyánczi erdőbe is, tanúsítja az élősdi növény szembetűnő csokra egy-egy 
rezgő nyár koronájában. Ugyanígy a léprigó telepített néhány sárgafagyöngy 
(Loranthus) csokrot az erdő szegélyén kimagasló tölgyfákra, és arra az óriás tölgyre, 
amely az évszázados fák kiirtása alkalmával a volt fáslegelőn -  mint állva hagyott emlék
fa -  egyedül részesült kíméletben.

A téli tartózkodású madarak között vidékünkön legközönségesebb a vetési varjú. Láto
gatja a gyurgyánczi erdő körüli mezőket is. Éjjeli megszállásra azonban az erdőt, jóllehet 
legközelebb érné el, nem keresi fel. Úgy vélem, az erdő koronaszintjét túl sűrűnek tartja. 
Ez pedig nem felel meg a varjú szokásának. Inkább átszáll a Murán túli ligetekbe, ahol 
még évek előtt több helyen telepesen költött.

Jellemző, hogy a környéken szarka alig észlelhető, fészkeléséről sincs adatom.
Kiindulva abból a tényből, hogy a jelenleg fennálló helyzet meghatározott helyi 

adottságot jelent, felmerül a kérdés: összhangban áll-e általában a madárvilág, főkép
pen a rovarirtó madarak aránytalanul gyérnek tetsző sűrűsége az erdő egészségi álla
potával? Tudvalevő, hogy a talajtakaró növényzetnek, esetünkben az erdő faállományá
nak egészségi állapota a mindenkori gomba- és rovarkárosítók qualitív, egyszersmind 
quantitatív előfordulásától függ. Ezeknek a rejtetten élő, alsóbbrendű szervezeteknek 
kutatása azonban külön eljárást igényel. Ez az átfogó kutatás meghaladja az erdész 
megfigyelő feladatát, aki az erdő egészségi állapotát inkább a nagyvonalúság keretében 
állítja szembe a madárvilággal.14

En legfeljebb arra szorítkozhatom, hogy a dél-zalai Quercetum, erdei élethelyein csak 
a szemmel felismerhető, leggyakoribb előfordulású rovarjelekre legyek figyelemmel. 
Legelőbb találhatunk rá 3 rovarfajra. Ezek:

-  a tölgy golyva tetű (Lachnus roboris),
-  a gyapjaspille (Lymantna dispar),
-  a tölgykéreg pajzstetű (Cherines quercus).
A Lachnus életkörülményei mind ez ideig annyira feltáradanok, hogy azok a madárvi

lággal alig hozhatók közelebbi kapcsolatba. Az irodalomból sem olvastam rá vonatkozó 
adatokat. Látjuk ugyan a tölgyfák törzsét szórványosan elcsúfító durva gyűrűket, és tudo
másul vesszük, hogy ennek a rovarfertőzésnek a nyomai jelen vannak. Tartunk attól, hogy 
az erős szél a „halálgyűrűk” helyén a fákat letöri, egyebet azonban nem tehetünk. Csak 
annyit -  és ez maga is fontos! -, hogy a jövőben ne telepítsünk elegyedenül tölgy állomá
nyokat. Még kevésbé ismerjük a madarak szerepét a növénytetű irányában. Az eredeti seb
zés a fátfiatal korában érte, amikor az még elkerülte a madarak figyelmét. Később a törzsön 
ezek feltűnő sebhelyekké fejlődnek, amelyek kivájására még a harkályok sem vállalkoznak. 
A golyvatetű-fertőzés egyes tölgyesekben, így a gyurgyánczi erdőben is, jóval szórványo
sabb előfordulású, mint a tájegység más tölgyeseiben. Sarjerdőkben is előfordul.

Ez az egyik jó  je l az erdő egészségi állapota szempontjából. Kedvező jel az is, hogy a töl
gyeseinkből kevés helyen hiányzó gyapjaspille-fertőzésnek nyomaira nem találtam.
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Annál feltűnőbb, hogy a kéregpajzstetű az erdőben jelen van. Ezt a fertőzést éppen 
itt találtam a legelterjedtebbnek, és ami külön meglepő, a kocsányos tölgy optimális 
élethelyének egyik kb. 30 ha-os részletén.

A fertőzés annak a jele, hogy ez a ritka előfordulású rovar a jól megválasztott - igaz., 
elegyetlen összetételű -  állományokban is felléphet.

Az 1955. augusztus 9-én tartott szemlém alkalmával a következőket tapasztaltam. 
Kocsányos tölgy 50 éves, elegyetlen szálerdőben kb. 1000 fából 80 fán, másik, 20 éves, 
elegyetlen szálerdőben kb. 1000 fából 10 fán találtam a törzsre telepedett, elszáradt, 
petés pajzsokat. A fák egyenként és szórványosan vannak fertőzve. Feltűnt az is, hogy 
a rovar a lombfákkal (gyertyán, hárs) elegyes, kisebb részlegre is behatolt, és tévedésmen
tesen telepedett rá az ott jóval kisebb számban álló tölgyfákra.

A fák legtöbbjén a fanedv szívásának nyomai is felfedezhetők. A fejlődésükben lema
radó fák kezdenek csúcsszárazzá válni, került elénk már tövön száradt is. Mintha lát
szólag maga a rovar siettetné egyes gyenge koronájú fák mielőbbi elhalását az amúgy
0,8 sűrűségű és erőteljes fejlődésű állományban. (A fiziológiai öngyérülés tünete.)

Érdekes és tanulságos volt a kísérő erdész útmutatása. A pajzstetves fákat a törzsükről 
már messzebbről felismerte, a kéregnek a szomszédos fák kérgétől elütő, feketés 
színéről. Tényleg úgy is volt: inkább a színezésről ismertünk mindketten rá a megtá
madott fákra, mintsem azok alakja, vagy minőségi állapota után. Az erdész bemondása 
szerint az ún. száradékszedő gyérítéssel kapcsolatosan nagyobb mennyiséget kitevő 
termelést szoktak a fertőzött erdőrészletben végezni. Az ilyen ápolási munka minden
esetre ajánlatos akkor is, ha akár a törzssűrűség megbontásával is jár. Intésül annyit, 
hogy az elegyetlen állapot maga is hiba, és nagyobb, ha azt alátelepítés követi.

Amikor pajzstetvekről van szó, a madarak szerepéről nincs, nem is lehet közvetlen 
megfigyelésem. A lerakott peték irányában elsősorban a harkályfélék lehetnek érdekel
tek. A kúszó madarakon felül az álcák és a kész rovarok számát azután a mozgékony rigók, 
cinegék, poszáták és pintyfélék, valamint a fácán is apaszthatják.

A fentiek alapján első benyomásként ahhoz a megállapításhoz juthatunk, hogy a mono
specifikus állományokra jellemző, ún. elégtelen életközösség ellenére a fennálló egész
ségi állapot kielégítőnek tekinthető. Mégis tanácsos lesz a kutatást kiszélesíteni és vala
mennyire visszamenni a múltba is. A középkorú erdő helytállóit ugyan az előző korszak 
biotikus károsítóinak támadásai előtt, hovatovább közeledik azonban magasabb életko
rához, amikor a fákat újabb fertőzések fenyegethetik. E veszély annál nagyobb, mivel 
az erdőből a magas életkorú szálerdők rovarirtó madarai hiányoznak.

Speciális helyzetet teremtett az a körülmény, hogy a szóban forgó erdőtest még 
35 évvel ezelőtt mintegy kétszerte nagyobb kiterjedésű volt. Az erdő nyugati részén 
ugyanis 200 ha öreg erdőt irtottak ki, és véglegesen mezőgazdasági művelésre enged
tek át. Az eredeti erdő főképpen gyertyánnal és egyéb lombfákkal elegyes faállományú 
volt, a mostaninál jóval gazdagabb madársűrűséggel. Természetesen faodúban, földben 
maradt, hasadékos tuskóban és fészkelésre alkalmas gyökérfőüregben sem volt hiány. 
Jóval gazdagabb volt a tüskés-bokros cserjeszint is.

A tekintélyes területveszteség következtében ezután az akkor'i életközösség két benn
szülött állati életformája (a fészkelés szempontjából) szűkebb téiTe szorult vissza. Azok 
egyike állandó életmódú madár volt: a szajkó. A másik: emlős, valójában helyhez kö
tött, és az erdő elszigetelt fekvése miatt visszamaradásra kényszerült emlős, a nem- 
kívánatos mókus.
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Mind a szajkóról, mind a mókusról ismeretes, hogy fészekrablók és a madárfiókák 
pusztítói. Az egyik is, a másik is a makktermő tölgyesek rendszeres és jellegzetes lakója.

A mókus jelenleg is aránytalanul nagyobb számban lakja az erdőt, és abból el sem 
távozik. Fészkét a magas koronaszintben maga kénytelen megépíteni. A fészekrablás
ban azután nemcsak versenyre kelhet, hanem meg is előzheti az első költésből kirepülő 
szajkókat. A mókus ugyan feldúlhatja a vele közös konyhán élő szajkó fészkét is, szajkó 
azonban minden időben érkezhet a távolabbi erdők felől is. Tetézheti a bajt az a körül
mény is, hogy a fészkét vesztő szajkó újabb költésre kényszerül. így azután fiai felne
velésekor kitartóbban folytathatja a káros tevékenységét.

Feltehető, hogy a közelmúlthoz viszonyítva meggyérült énekesmadarak elnémításával 
főképpen a mókust lehet megvádolni. Megfigyelhető, miként járja be rendszeresen a föld 
felszínétől a fák sudaráig az egész erdőt, kiszökdösve a szomszédos gyümölcsösbe is.

A tapasztaltak alapján a véleményem az, hogy mind a mókus, mind a szajkó ezen az 
erdei élethelyen az életközösség nélkülözhető, sőt reálisan ítélve, felesleges tagjának 
tekinthető. Mint ilyenek, a jövőre nézve sem kívánatosak.

Megjegyzem, hogy véleményem a szajkóról általában nem ennyire kedveződen. A szaj
kónak a makkvető funkciója azonban ebben az erdőben azért felesleges, mert az állományok 
zöme, már eredettől elegyetlen tölgyes; teljes záródású és hézagmentes; koránál fogva 
maga is makktermő és alátelepítésre (felújításra) alkalmas; közeli erdők pedig nincsenek.

A rendszertelen magvetés, amit a madár végez, inkább ott jelent előnyt, ahol az erdő 
üzemmódja a természetes felújítás.

A mókus komoly ellensége egyedül az ember lehetne. Tudtommal a Mura menti 
erdőben a mókust senki sem üldözi. A nyuszt -  meg sem említve a vidékünkön elvét
ve megjelenő hosszúfarkú baglyot -  nem fordul elő, tehát a mókusok számát ezek sem 
apasztják. A fegyvertelen erdészeti védszemélyzet a szajkóval sem törődik. Ezek szerint 
a bírálatot kihívó kártevők fennmaradása egyáltalában nincs veszélyeztetve. A mókus
nak az erdőből várható kivonulására szintén nem lehet számítani. Alkalmi megszorult- 
ságból, de inkább nyalánkságból, be szokott lopódzni a szőlőhegy borpincéinek padlá
saira is, hogy megdézsmálja az ott tárolt diót és mogyorót. A helyzeten csak a lelövés 
segítene. A szabályozásnak ez a módja az erdő életében nem is járna semmi hátránnyal.

A jövő szempontjából kedvező kilátással biztatnak a tervbe vett erdőgazdasági műve
letek. Ezek egyike az elegyetlen tölgyesek hárssal tervezett alátelepítése lenne a közép
szint kiképzése céljából. Ezt szívesen fogják a madarak is fogadni.

Még nagyobb értéket jelentene azután a „tardissima probléma” megoldása. Érde
kes lelet a nyugati (gyurgyánczi) 44 ha kiterjedésű tag kb. 8 ha területén található kései 
tölgy (Quercus tardissima) részlet. Szlavóniai eredetű makkból származik, a fák törzse 
egyenes és magasan hengeres, szemmel láthatóan különbek, mint a többi tölgyfák.

A fák három héttel később (a cser fakadását követőleg) zöldülnek ki, ezért a késői 
fagyoktól nem szoktak szenvedni. Az erdőrészlet mint makktei~mő állomány fenntartan
dó lesz 120, akár több éves koráig az esetben is, ha a fák koronáira telepedő Loranthus 
élősdi törpecserjék „fakínzó” hatása következtében a korona ágai száradásnak indulná
nak. Ez a rezervátumállomány hivatott lesz olyan fészkelő madarakat is lekötni (sere
gély, csóka, szalakóta), amelyek a környező (gyótapusztai) mezők felé hasznosan köz
reműködhetnek. Véleményem szerint az „apátsági” erdőrész egyes kiváló kocsányos 
tölgy részlete ugyanúgy alkalmasnak ígérkezik a kivételesen, a 150 évet is meghaladó, 
magas korú fenntartásra.
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Ezen az erdei élethelyen a megkímélendő gyorsnövésű és szórványosan megtelepí
tendő lágyfák hasonló előnyt jelentenének (az odúképzés szempontjából is).

Említettem, hogy az erdőből a tűlevelű fák hiányoznak. Az erdőgazdaság újabban 
a fáslegelő irtásterületén lucfenyő faiskolát és karácsonyfatelepet létesített. A lucfenyő, 
miként a zsigárdi és surdi erdőtestek már a múltban beigazolták, a páratelt lapályon jól 
tenyészik. A kifejlesztés alatt álló, kb. 8 ha kiterjedésű telep azonban -  ugyanúgy a Zrí- 
nyikút-erdei 2 ha lucos is -  ki vannak téve a Nematus fertőzésének. Ezért elsősorban 
cinegékre volna szükség. A cél a mesterséges fészekodúk kihelyezésével volna elérhető, 
vigyázva arra, nehogy azt a mezei verebek foglalják el.

A megoldást olyanformán képzelem el, hogy a fészekodúk a lucteleptől közvetlenül 
délre és nyugatra elterülő szálasokban lennének legelőbb kihelyezve. Ott a legerősebb 
a cserjeszint is. Hogy azután a megtelepedett cinegék ne legyenek kénytelenek a több 
száz méter széles, nyílt térségen átrepülni, azt a lucfenyőtelep területén keskeny, cser
jés erdősáv biztosíthatná -  gyorsnövésű fafajokkal, kereszthálózatban. A sávok azután 
a madarakat be- és átvezetnék a rovaroktól megvédendő telepen.

Az új luctelepítés mellett egymagában áll egy öreg tölgyfa. A fáslegelő fáinak kiir
tása alkalmával ez a fa -  kivételesen -  kíméletben részesült. Nevezhetjük mintafának 
vagy emlékfának. Helyesebb, ha az utóbbinak tekintjük és nem „minta” példánynak, 
hiszen a régi erdő szebb alkotású tölgyekből állt. A műszakilag értékesebb fákat ugyan
is a legelőkön előbb szokták kiszedni, és rendszerint a gyengébbek és a sérültek marad
tak vissza. A tölgy törzsodújába mezei veréb telepedett be. A fa lehet 200 éves, mind
amellett erőteljes, külsőleg ép, könnyen megérheti a XXI. évszázad elejét. Ugyanez 
a fa azonban hőscincér (Cerambyx) gócpontot jelez, legalábbis mint ilyent ismerem 
a Mura menti körzetben. Déli oldala -  kérgét vesztve -  helyenként csupasz derekú 
és a rovarálca aknafolyosóinak rajzolataival telt. Valószínűleg szarvasbogár (Lticanus) is 
lakja, kirepült bogarat magam is láttam (VII. 11.). A farontó rovarok ezen gócpontjáról 
a további fertőzés lehetősége is elképzelhető. Ennek ellenére sem kívánnám az emlékfa 
eltávolítását. A rezervátumban álló tölgyek súlypontos célja az értékes, helyi termőhe
lyű vetőmakk lehető tartamos biztosítása lesz. Ennek érdekében a kérdéses fát kár volna 
feláldozni. Magam beérem a további ellenőrző vizsgálattal és folyamatos megfigyelés
sel. Megjegyzésre kívánkozik még az a körülmény, hogy erdei vágásainkban a fatuskók
-  a régebbiek is, mint esetenkint pathogén organizmusok gócai -  újabban gyökerestől 
kiirtásra szoktak kerülni.

Az erdő talajszintjének erősen buja lágyszárú növényzete és az egészen fiatal vetés
kultúrák cserjeszintje az erdőt kiválóan alkalmassá teszik a fácán számára. Maga a kü
lön álló erdő is remíz jellegű. Az ilyent kedveli a fácán. Kielégítő mértékben nyújthat 
azután táplálékot (makk, dudvamag, cserebogár, rovar, erdei- és törpeegér) akár nagyobb 
számú fácánnak anélkül, hogy azok a nyugati és északi dűlőrészletek mezei veteményeit 
érzékenyebb mértékben károsítanák.
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b) Lényegesen átalakult tájrészleten telepített erdőövezet Práter-erdő (87 ha)

I. A SZÁZADFORDULÓI HELYZET (1900)

A Nagykanizsát két városrészre osztó Principális-csatorna árterében a kb. 500 ha kiterjedé
sű Práter-dűlő a mocsaras lápvidék képét tárta elénk. A dűlőnek vízzel el nem árasztott ré
szei kizárólag réti művelés alatt álltak. A mélyebb fekvésű (tszf. 140-137 m) lapályokat 
azonban a megrekedt víz elöntve szokta tartani. A térszín ugyanis a Principális-csatorna 
30 km-nél hosszabb árterének déli nyúlványa, amelyen a felső Kógyár- és Szévíz-berkek- 
ből leáramló árvizek mocsaras teknőket, helyenként kisebb tavakat alkottak.

A vadvizek nagyobb tömegét a csatorna nagy lassan le szokta ugyan vezetni, de volt 
idő, amikor a Jura-hegységből eredő Mura folyó nyár eleji áradata a csatorna beöm- 
lési torkolatát vissza-visszaduzzasztotta. Ez az évről évre és gyakran megismétlődő 
esemény hozta azután magával, hogy a práteri réteken felgyűlt víz hosszabb időre vissza
maradt, és ott hellyel-közzel csuhi- és nádfoltok is képződhettek. A terjedelmes árté
ri láp a századforduló idején nagyjából fátlan volt. Csak a dűlő közepén észak-déli 
irányban vonuló homokháton állt kisebb erdőmaradvány. Ez azután a fahasználatok 
következtében legutóbb már a csoportos fásberek alakját vette fel. Ezen a 87 ha kiterje
désű területen állt kb. 250 db túlkoros kocsányos tölgy, néhány mézgás éger és fehér 
nyár társaságában.

A kaszálatlanul maradt mocsári lápot változatos madárvilág jellemezte. Rendszere
sen költött itt a tőkés- és böjti réce, a bíbic, a guvat, a pettyes- és kis vízicsibe. Az átvo
nuló madarakból érintették: a sárszalonkák, cankók, kislile, cigány- és csörgő réce, gémek, 
batla, nagy póling, egy esetben goda is, télen vadlibák és lilikek népesítették be.

A fásliget fészkelő madárvilága valamivel szerényebb képet mutatott. Az itt fészket 
építő madarakra a nyári legeltetés hatott zavarólag. Fehér gólya 2-3 pár, ugyanannyi 
szürke varjú és néhány odúlakó fészkelt a fákon; lakta még vörös vércse és kuvik. Átvo- 
nulóban egerész- és gatyás ölyv, vándorsólyom, kaba, karvaly, héja, egy-egy esetben feke
te gólya, kerecsen és rétisas voltak a kimagasló fákon megfigyelhetők.

II. Az 192 0-2 5-ös é v e k  n a g y  v á l t o z á s a i

A tájrészlet lényeges átalakulását három alapvető művelet eredményezte:
1. A főmeder szabályozása és a mellékcsatornák tisztítása következtében a szétterülő 

vizek elvonultak.
2. A földreformmal kapcsolatos parcellázást követőleg a szárazabb részeket szántó

földdé alakították át, a réteket pedig gondozásba vették.
3. Végül a fásliget új birtokosa, maga a város az összes fát kiirtotta, azzal a kötele

zettséggel, hogy 87 ha területen új erdőt fog telepíteni.
Az új erdő telepítése meg is történt. így alakult ki a régi erdőnek, illetve a később 

legelőnek használt fásbereknek a helyén a mai erdőtest. Ügy is jelezhetném: a tájmarad
vány ú őstölgyest új, fiatal tö lté s  erdő váltotta fel.

III. Az 1955. ÉVI ÁLLAPOT

Az ádagosan 25 éves korú erdő különállóan elszigetelt (inzuláris) fekvésű. Alakja: 2,5 km 
hosszú, átlag 0,3 km széles nyúlvány, tehát védőövezet jellegű erdőtest.

Fás növényzete jellemző a dél-zalai táj mezővédő erdősáv flórájára: kocsányos tölgy 
60% (27 éves), kanadai nyár 23% (15-25 éves), ákác 15% (20 éves), egyéb lombfa (méz
gás éger, magas kőris) 2% (20 éves).
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A fafajok szerint elkülönülő minden egyes erdőrészlet elegyetlen és egyszintű, a sűrű
ség változó, 0,5-0,9. A madárvilág szempontjából jelentős fák (vadgyümölcs, tűlevelű) 
és bogyótermő cserjék az erdőből hiányoznak. A gyepszint silány, csak helyenként buja 
növényzetű. (Újabban terjedőben van a vérehulló fecskefű. Azelőtt a práteri dűlőben 
ismeretlen volt. A magját a hangyák terjesztik.) A cserjés alsószint hiányzik. Csak kevés 
helyen telepedett meg a fekete bodza és a rekettyefűz. Az erdő tehát -  az állományok 
telepítésének és korának megfelelően -  kitöltetlen szálerdő.

Homokos talajú termőhelye gyenge minőségű, és sok helyen már egy méternyi 
mélységben erősen változó. Nagykanizsa város a tulajdonába jutott területet valahon
nan idegenből hozatott kocsányos tölgy makkal, fészekvetéssel telepítette be. A vetés
re kizárólag kocsányos tölgy makkot használt fel -  tekintet nélkül a terep hullámos ala
kulataira, talajnemeinek változására és kísérő flórájára. Nem vette figyelembe az eredeti 
faállomány mezgés éger és fehér nyár példányait, a 180-200 éves kocsányos tölgyfák 
külső alakjáról pedig azok minőségi vonásait sem.

A telepítő (korábban hegyvidéken szolgált erdőmérnök) előtt tisztára az a kép lebe
gett, hogy legmegfelelőbb lesz az uralkodó kocsányos tölgy (találó nevén: az őshonos 
„mocsártölgy”) mellett maradni. Nyilván nem számolt a vízszabályozási műveletek 
után beállott változásokkal, a vízgazdálkodás, főképpen a talajvíz hátrányos változásai
val sem. Be is következett azután az, ami egyébként előre látható volt. Az eredetileg 
100%-os makkvetett terület -  az újból eszközölt makkvetések és ültetések pótlásai elle
nére is -  elvesztette térszínének legkevesebb 40%-át. A kiesett területet azután az utólag 
telepített kanadai nyár és ákác foglalta el. A kocsányos tölgy az igényének megfelelő 
helyeken kielégítően tenyészik, bár a magasság szempontjából valamivel lemarad. 
Az ákác erdőrészletek silányak. A tervek szerint erdeifenyőre való átalakításra várná
nak, de erre is igen gyenge kilátással.

IV. A PRÁTERI ERDŐ m a d á r t a n i  t i p i z á l á s a  kísérletképpen alkalmat nyújt egyes 
biocönotikai jelenségek megfigyelésére, Ilyenek lennének:

-  megfigyelhető az újonnan létesített erdő madarakkal történő megszállásának 
folyamata;

-  vizsgálat alá vehető: vajon a környék meglevő erdei mennyiben segítik elő és 
viszik előbbre az új erdősávon a madarak megtelepedését?

-  minő kölcsönhatás figyelhető meg a madárvilág térfoglalása és társulása szem
pontjából a régi és az új erdei élethelyek között?

-  emelte-e az új erdőtest létesítése a tájegység faunáját a fajok arányszáma és a ma
dárpopuláció sűrűségének vonatkozásában?

-  végül: milyen hatékonyságú jelenségek mutatkoznak a biológiai növényvédelem 
vonalán?

Mindenekelőtt tartozom előrebocsátani, hogy a levonható tapasztalatok kevésbé 
lesznek párhuzamba állíthatók, és csak egyes vonatkozásaiban értékelhetők az alföldi 
erdősávok szempontjából. Ahhoz viszonyítva az itteni, átlag 25%-os erdősültségű tájon 
a fennálló helyzet lényegileg más.

A fásítások rendszerébe beletartozik az új fasorok létesítése, a hiányosságok kipótlása 
és fenntartása is. A dél-zalai erdőgazdasági tájon különösképpen a fasorok felkarolását 
tartom éppen úgy kívánatosnak, mint helyenként szükségesnek. A madarak szempont
jából a fasorok az erdők összekötő vonalai. Vidékünk fasorokban valóban gazdag volt 
(„zalai pálmaligetek” jegenyenyárral). Sajnos ezek a legtöbb helyen, kevés kivétellel,
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a háborús cselekmények következtében elvesztek. A fasorok elősegítik a nyílt térségen 
nem szívesen átrepülő madarak folyamatos közlekedését, és megkönnyítik a mezők 
rágcsálóira lesben ülő madarak megszállását is. A fasorok legnagyobb hasznát azután 
az újabban a mezőkre telepített gyümölcsösök vennék.

V. A p r á t e r i  e r d ő  rudas korba lépő faállományairól nyert általános benyomásom 
kedvezőnek legkevésbé sem mondható. A kanadai nyár állományok aránylag a legjob
bak. Ott azonban, ahol az altalaj cementtömöttségű, a telepítés sikertelen maradt. Az 
akácosok rossz fejlődésűek, a fák a száraz homokon elkorcsosodva maradnak. Jelenleg 
azonban még pajzstetűtől mentesek (új telepítésű szálerdők).

Próbálkoztak erdei fenyő ültetésével is, az eredmény azonban silány. Pagony Károly 
erdőmérnöknek az őrtilosi homokon vett tapasztalata szerint az állandó legelőre tele
pített fenyveseket előbb-utóbb a Trametes (Fomes) gomba teszi tönkre. A fertőzések 
továbbterjedése ellen mindent elkövetett, de mégsem sikerült egészen elgátolni. Az 
okot keresve azok között a talajnak a jószág vizeletével történt átitatottságát is felvetet
te. Erre való tekintettel is azt fogom a későbbiek során ajánlani, hogy a práteri erdőben 
ún. madárliget céljából telepítendő fenyő alrészleteket, illetve -csoportokat ne domb
ra és tisztásra, hanem a volt vízárasztott és már lombalommal borított, megnyugodott 
talajra ültessék el.

Ebben az erdőben az erdőművelés súlyponti kérdése a meglévő tölgyeseken nyug
szik. Ezeknek a legmagasabb korig fenntartandó részleteknek a sorsa áll előtérben és 
kívánja meg a legnagyobb figyelmet. A legjobb termőhelyet elfoglaló északi (67, 68 sz.), 
30 ha kiterjedésű, elegyetlen tölgyes valamennyire kielégítő, bár ez is magán viseli az 
importált (lengyelországi?) makk származási hátrányait. A gyengébb talajokon ked
vezőtlenebb a kép, a kocsányos tölgy kiterjesztett tenyésztése erőltetettnek bizonyult. 
Szemmel láthatóan igazolja ezt a rovarvilág is.

A homokhalmazokon található korcsfák valódi példái a tenyésztendő fanem hibás 
megválasztásának. Máris -  alig 30 éves életkorukban -  az ún. böhönc típust viselik magu
kon. Legfeljebb 6,5, többnyire csak 3 m magasra megnőtt, seprő alakú, nyomorgó gu
bancok. Talán csak arra lesznek alkalmasak, hogy, mint másutt megfigyeltem, elsőnek 
a fészkelőhely szempontjából megszorult fekete rigó építse be ágbogos, vízszintes koro
nájukba a fészkét.

Más tölgyesekhez viszonyítva sok a fiatal fákat ellepő gubacs (Cynips), a fák ágain 
felismerhetők a sávos tölgydíszbogár (Coraebus) gyűrűs alakú rágásai, gyanítható a gyű
rűs pajzstetű (Asterolecanium quercicola és variolosnm) jelenléte is.

A tölgyeseket aránytalanul nagy mértékben fertőzte meg a tölgy golyvatetű 
(Lachnus roboris). Ennek a problematikus életmódú növény te tűnek az elterjedése itt an
nál nagyobb veszélyt rejt magában, mert az erdő a tartós szeleknek erősebb mértékben 
kitett. Idővel bekövetkezhet a legszebb törzsek letörése és beszakadása, mivel a Lachnus 
a fákat válogatás nélkül szokta megtámadni. (Egy gyakorlati erdész véleménye szerint 
a növénytetű roncsoló munkáját a fa szövetében a kései fagyok segítik elő.)

A növénytevek elterjedése tekintetében mintha a práteri tölgyerdő vezető helyen 
állna! Előfordul ugyanis a tölgykéreg pajzstetű (Kermes quercus) is. Jobbára szórványo
san, egyes fákon található, legyenek kimagasló, akár mellészorultak vagy elnyomottak. 
(Erre a növénytetűre rátaláltunk a gyurgyánczi tölgyerdőben is.)

Itt azonban annál meglepőbb, mert itt „sűrűségi góc” is található. Ráadásul ezt 
a fertőzést a legjobb fejlettségű, 28 éves tölgy állományban találtam. Itt éppen a leg
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szebb külsejű, 25 darabból álló csoportban 18 fa van (1955) egymás mellett ellepve 
a fekete petegyűjtő pajzsokkal. A tünet a fák fennmaradása és a fertőzés terjedése 
szempontjából aggasztó. Fejlődésben lévő, rudas állomány veszélyeztetett fáiról van 
szó, amelyekre a gyérítéskor figyelni kell. Ami a továbbiakban a Quercetum tölgyeseit 
rendszerint kísérő gyapjaspille (Lymantria dispar) jelenlétét illeti, az erdőben különleges 
helyzet áll fenn. Azt két sajátos körülmény teszi szembetűnővé. Az egyik: mindamel
lett, hogy az erdő elkülönítve áll, elég nagy távolságban a környező és korosabb tölgye
sektől, ennek ellenére is fertőzést szenvedett. Északi irányban 10 km, keleti és déli 
irányban 7 km távolra állnak tölgyesek, a legközelebbit nyugatról is 34 km választja el a 
práteri dűlőtől. Ezek a számbavehető tölgyesek ez idő szerint azonban még mentesek 
a gyapjaspillétől.

Még feltűnőbb a másik jelenség: nevezetesen annak megállapítása, hogy a gyap
jaspille nyomjelei a fiatal korú tölgyerdőben máris fellelhetők. Ezt túl korainak tartom. 
Feltehető, hogy a mostani fertőzésben részes első lepkék szél útján kerültek az erdőbe. 
E feltevés mellett szólna az a körülmény, hogy az első petecsomókat az erdő északi sze
gélyén találtam. A fertőzöttség még bevezető állapotban van. Az első alkalommal kb. 2 ha 
területen mindössze 5 petecsomót láttam. Madarak által kiszedett vagy felpiszkált pete
csomót sem ekkor, sem később nem sikerült találnom. Jele annak, hogy ehhez a műve
lethez nincs az erdőnek megfelelő madara.

VI. Az erdőt megfelelő állományápolás jellemzi. Az ápolás rendszeres tisztításból, 
gyérítésből, mi több, helyenkint ágnyesésből áll. Az állományápolási műveletek értékét 
azonban nagy mértékben lerontják azok a cselekmények, amelyek az erdőt a városhoz 
közel eső fekvése miatt érik. Az idegen beavatkozás megnyilvánulásai: a látszólag vala
mennyire száradásnak induló fák kivágása, tördelése, behajkolása, az ágak lekampózá- 
sa, a télen-nyáron szüntelenül végzett „hulladékfa” felszedése és kihordása. Mindez 
megbontja az állományok záródását, s megakadályozza a legegyszerűbb cserjeszint 
képződését is. A cselekményekkel együtt jár az alom- és gyepszint letiprása, külön még 
hozzá a talajkísérő növényzet begyűjtése is -  a hasznos parazita rovarok rovására.

Nincs nyugtuk a fészkelésre megtelepedő madaraknak sem. Tetézi a bajt az élő fák 
sérülése, számtalan sebhely a fák gyökérzetén és törzsén -  mind megannyi támadási felü
let a gombák előtt. Ennek a természetellenes és állandósuló állapotnak lesz tulajdonít
ható -  a rovarfertőzések mellett -  a különféle kórokozó (pathogén) organizmusok fel
lépése és évről évre fokozódó elterjedése.

VII. Ezek után térjünk át a rovar- és rágcsáló károsítok elleni biológiai védekezés 
madárszereplőire.

A fás növények rovarkárosítói ellen elsősorban a cinegefélék, csuszka, fakusz, har
kályfélék, kakukk jöhetnek számba. Mindezek fatisztogató és -  a kakukkot kivéve (bár 
szereztek már megfigyelést kakukkról, amely tojását faodúba csempészte be) -  zártan 
fészkelő madarak. Velük közösen működik az éjjeli lepkevadász lappantyú és a szárnya
ló denevér. Sajnos, a fiatal korú erdőből éppen a felsorolt állati életformák hiányoznak. 
Hiányoznak mint fészkelők és lakók, és mint látogatók is elenyészően kis számúak.

A práteri, telepített mezei erdőnyúlvány egyúttal utal a mezővédő erdősávokra is. 
Ezek mind új telepítésű formációk -  hosszú ideig madarak nélkül. A fásításokban a rova
rok a madarakat megelőzik. A madarak erdősávokba való betelepedésének elősegítése tehát az 
elsőrendű feladatok közé tartozik.
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VIII. Van két közismert károsítónk, a cserebogár és a mezei pocok, amelyek táma
dásának a mezőségi térségre telepített erdők különösképpen ki vannak téve. A cserebo
gár lombfalásától főképpen a tölgyerdő ritkán szokott mentesülni. így vagyunk a mezei 
pocokkal is. Az erdők közelében előfordul, hogy télire bevonul az erdőbe, és rágásával 
a csemetésekben érzékeny károkat okozhat.

Amennyire alkalmam volt megfigyelni, a práteri erdőben sem a cserebogár, sem a mezei 
pocok, de a nyulakon kívül más rágcsáló sem okozott kárt. Erre abban vélek magyará
zatot találni, hogy az ártéri jellegű dűlő egészében sem kedvezett a károsítok elszapo
rodásának. A jövőben a rágcsálókat illető helyzet a vízgazdálkodás viszonyaitól függ. 
A dűlőben otthonos kószapocok károsítását az erdő területén nem észleltem. Az erdei 
élethelyek emlőseiből a (fészekrabló) mókus nem lakja az erdőt, az (egérszabályozó) 
róka viszont már készített több kotorékot is, és azokat lakja. A menyét -  igen ritkán 
a hölgymenyét is -  gyér számban és inkább a mezőkön fordul elő. A rovarokkal táplál
kozó sün itteni jelenlétéről nincs adat.

IX. Az erdő telepítése után a fogoly volt az első madár, amely a fészkelésre alkalmas, 
háborítatlan területre betelepedett. A fogoly a vízszabályozást megelőzőleg a mocsaras 
lápon igen kis számban élt, hogy utána annál erőteljesebb ütemben elszaporodjék, és 
szétterjedjen a vízárasztástól mentesült dűlőben. A práteri fogolyállomány aranykorát 
az 1925-1939. évek közötti időszak jelentette. Ennek az állapotnak az emlékezetes, 
1939-40. évi szigorú tél vetett véget. A foglyokra a végső csapást 1940. febr. 13-a mér
te, amikor az utolsónak maradt madarak is elpusztultak. Most, a tragikus esemény után 
15 évvel, újabb telepítésből származó 1, legfeljebb 2 csapat található a dűlőben, azok 
sem az erdő területén, ráadásul szaporodást sem mutatnak.

A fogollyal egyidejűleg a dűlőben szórványosan előforduló fácán is behúzódott a fia
talosba. Az erdő gaz- és dudvaszintjében fészkelve szépen szaporodásnak indult. Később 
megtalálták az erdőben az éjjeli és a téli felgallyazás lehetőségét is. Sajnálatos, hogy az 
említett abnormális tél nem kímélte a fácánállományt sem. Manapság alig néhány, utó
lag betelepített fácán mutatkozik az erdő körül.

A fogoly és fácán mellett harmadiknak a kevéssel beérő fürj vonult be egyszer-másszor 
költésre az erdőbe.

Hamarosan fészkelésbe kezdett a citromsármány is, amely azóta is fészkel -  gyér szám
ban -  az erdőben.

Lassan, az első évtized vége felé telepedett be fészkelésre a tövisszúró gébics. Az erdő
széleken többes számban fészkelő.

Ugyanazon idő tájban, az országra kiterjedő bagolyinvázió során, az erdőbe réti füles
baglyok érkeztek. A tél folyamán bent tanyáztak (15 db) az erdőben, és onnan kiszállva jár
ták mezei pocok után a mezőföldeket. Fészkelésre, ami különben rendkívüli lett volna, egy 
pár sem maradt vissza. (Iharosban fiatal tölgykultúrában 2 párt sikerült megfigyelnem.)

Átvonuló kék vércsék kisebb csapata egy esetben szállt meg (rövid időre) az erdőben. 
A kék vércse nem tartozik vidékünk, sem a megye madarai közé. Ellenben a vörös vércse 
rendszeresen fészkelő, és több példánnyal (9 is) áttelelő madarunk. Fájlalnom kell, hogy 
a práteri fásberek kiirtása alkalmával az új tulajdonos kérelmem ellenére sem hagyott 
vissza néhány álló fát. A lesvadászó vörös vércsék és egerészölyvek a szállófákról igen hasz
nos munkát végeztek volna.

Azóta a dűlőn huzalvezeték vonul végig, amely átvezet magán az erdőn is. A távvezeték 
oszlopain az említett madarak a költésen kívül eső időben gyakrabban figyelhetők meg.
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Megszokott jelenség, hogy a nyílt mezei térségen telepített erdőjellegű fásítások 
első fészkelő madarai a mezei életmódú fogoly, fácán, citromsármány és elvétve a fürj. 
A fészkelők közé beállhat még a csuk (csaláncsúcs), nedves réten, erdei tisztáson pedig 
költhet a haris. Mellettük azután számba jöhetnek egyéb madárfajok is, jóllehet a prá 
téri erdősítés területén nem álltak be a fészkelők sorába. Ezek egyike a mezei pacsirta. 
Vidékünkön több helyen és nemegyszer találtam fészkelve fiatal korú erdőkultúrákban, 
tölgy-, sőt fenyőültetésben is Az alkalmazkodásnak hasonló példáját figyeltem meg kivé
telesen sordélynál, s a Délsomogyi Homokháton erdei pacsirtánál. Ide tartoznak -  nálunk 
ritkán -  az erdei pityer, gyakrabban a mezei poszáta. Az utóbbi be szokta érni erdőn kí
vüli cserjésekkel, elevensövénnyel és bokrokkal is, mert a zárt erdőt kerüli.

Nincs szüksége fejlettebb fás növényzetre a fészkelő nádiposzátának. Megtelepedik 
csatorna, patak, vizesárok menti csuhik és nádfoltok cserjéin, sőt a vizektől valamennyi
re távolabbra is. így találtam az erdőt átszelő csatorna közelében az énekes nádiposzátát.

A leírt betelepedési folyamat jellemzi általában az erdősáv jellegű mezei fásítások első 
évtizedes szakaszát olyan sorrend betartásával, amely a fafajok, például a lassú növésű 
tölgy, vagy a gyorsnövésű nyárfélék növekedési (magassági) viszonyaival és az állomá
nyok szerkezeti struktúrájával függ össze.

Az erdősávok azután a megtelepedési folyamat második fázisában már erdei életmó
dú madaraknak adnak fészkelési lehetőséget.

A fészkelés szempontjából következetesen megállapodottnak -  a betelepedés sorrend
jében -  a következő 3 madárfajt találtam: az erdei pintyet, az aranymálinkót és a gerlét. 
Mind a 3 madárfaj erdei, egyúttal ligeti (kiserdei) és kerti életmódú fészkelő madarunk. 
Az erdei pinty legelőbb a 8-12 m magasságú tölgyfákon telepedett meg. Egyidejűleg 
az aranymálinkó a 15-18 m-re kimagasló nyárasokban. Utánuk próbálkozott meg a fész- 
keléssel a gerle. Ez utóbbi be szokta érni alacsonyabb koronaszintű, de lehetőleg sűrű 
záródású állományokkal és a 6-8 éves akácosokkal is. Az a gyanúm, hogy az elsőnek lete
lepedett gerléket az erdőt napról napra látogató, hívatlan népség fosztotta meg a fészkétől. 
Érvényesülhetett azonban a távolabbi erdők szívó hatása is. Gerlére a kilátások ezen
túl sem biztatók.

Az erdei pinty a fennálló viszonyokhoz arányos számban alkalmazkodott. Futja ide
jéből a második költésre is, hiszen a hovatovább mind többes számban áttelelő (<J 9) 
pintyőkék korán belekezdhetnek a költésbe. A fészek építésével április 10-e körül már el 
szoktak készülni. Az első költésből származó fiatalok csakhamar elszélednek egymástól 
és az erdőt egyenként járják. Csapatba vidékünkön nem szoktak összeállni. Ami csapat 
késő ősszel szem elé kerül, bizonyosan az északabbról levonuló madarakból áll. Pintye
ink jelentős mértékben rovarokkal táplálkoznak, fiaikat rovarokkal nevelik fel, gyakran 
látni őket -  rovarok után keresgélve -  az alomszinten is. Az erdő nyárfái mostanában 
kezdenek termést hozni. A vattaszerűen lehulló termést előnyösen fogják a pintyek és az 
aranymálinkó fészkük kibéleléséhez felhasználni.

Az aranymálinkó sűrűsödése észrevehetőbb, mint az erdei pintyé. A gyorsnövésű 
nyárasok magas szintje számára mind alkalmasabbá válik. A tölgyesek jól záródott koro
naszintje az aranymálinkónak szintén kedvező lakóhelye. Hasznos működését azután 
bőségesen fejtheti ki a kártevő rovarok, hernyók, sőt a szőrős hernyók apasztásával is. 
Mint fészkelési helyéhez évről évre ragaszkodó madarat, az aranymálinkót tartom a rudas 
korban levő erdő egyik leghasznosabb lakójának. Melléje sorozható a kakukk is, ami
kor nyugtalan helycserélései közben el-elkerül ebbe az erdőbe. A kakukk, az eddigi jelek 
szerint, többnyire a környező erdőségekben marad, ahol több a fészkelő madár, és
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fianevelő gazdáiban nagyobb választékot talál. Egyszer-másszor megfigyeltem, hogy 
a práteri dűlő rétjein kaszálások után valamely rovargócot csoportosan látogatott.

Az erdőt ez idő szerint jellemző helyzet, tudniillik a faállományok kora és az ezzel 
kapcsolatos odúhiány, valamint a túlzott tisztítás és rongálás, végül a megfelelő cserje
szint hiánya érthetővé teszik, hogy a fészkelő madarak két nagy családja, a bokorlakó 
és a zártan fészkelő madárfajok hiányoznak. Ezért a róluk szóló beszámolóm túl rövid 
lesz. Háromnál több faj nem is kerülhet említésre.

A poszátákból egyetlen Sylvia-t (sp.?) figyeltem meg. Ahhoz, hogy a 87 ha kiterje
désű erdőben valahol megfelelő sűrűséget találjon, olyan sűrű cserjésre kellett akad
nia, ahol a fészkelésében nem fogják háborgatni. Találkozott is egy vizes teknő, száraz 
lábbal nem járható, afféle tócsa szegélyén egy kis bodzással. A poszátapár itt telepe
dett le 1954 tavaszán, és visszatért oda 1955 nyarára is. Amikor március 18-án egy fe
kete rigó először került szemem elé, még nem lehettem abban biztos, hogy az az 
erdőben fog-e maradni. Erről azután bizonyosságot adott a július 18-i találkozás. A meg
figyelt példány azonban (öreg <? színezetű) lehetett vendég madár is. A fekete rigó 
költéséről nincs adatom, erre nézve a közeljövő kilátásai nem is biztatók.

Mit is jelentsek ezek után az erdei élethelyek jellegzetes lakóiról, a cinegékről? Téli 
napokon egyszer-másszor -  legkorábban december 22-én, legkésőbb március 18-án
-  őszapókkal és széncinegékkel találkoztam. Kedves, ritka jelenség volt a tölgyesben 
egy alkalommal (február 7-én) kékcinege 2 példányát megfigyelnem.

Ezek a jelenségek szólnak a mellett, hogy a környező erdőtestek az új fásítások felé 
is eresztenek kóborló madarakat. A távrepüléshez nem alkalmazkodott madarak (pél
dául cinegék) átrepülését -  a meglevő sorfák hiányában -  a közbeeső szántóföldeken 
fennállva hagyott, magasszárú napraforgó és tengeri szokta elősegíteni.

A télen megfigyelt cinegék az erdőből eltávoztak. Odúk hiányában a leggyakoribb 
megjelenésű széncinegékből sem maradt vissza. Amennyiben nem téves az erdőben 
elhelyezett 3 vízvezetéki szivattyútelep egyik őrének beszámolója, úgy egy július 8-án 
megfigyelt széncinege pozitív kivételt jelenthet. A naposőr megfigyelte, amint a cine
ge az őrház elé épített villanytranszformátor 24 nyílású, végig üres vascső
szerkezetének egyikéből ki-be röpdösött. Vajon a kíváncsi madár csak szemlét tar
tott-e, vagy szorosabb köze (fészke?) volt-e a csőüreghez, azt nem volt alkalmam 
megállapítani.

Minden alkalommal különös figyelmet fordítottam a harkályfélékre. Ezek a mada
rak a szálas erdők lakói, a 20 éves korú nyárasok pedig már magas szálerdőnek 
tekinthetők. Odú ácsolására is kiválóan alkalmasak. Odúnak vagy kivájásnak a jeleit 
azonban még nem sikerült megtalálnom, bár nem egy nyárfa elérte már a 25-30 cm 
mellmagassági átmérőt is. A kúszómadarak közül legelőbb a nagy fakopáncs betelepe
désére lehetne számítani, de sok reményt nem fűzök hozzá. Télen ugyan elvétve elő
fordul. Hallottam a hangját december 22-én, és látták a madarat március 6-án. Ezek 
azonban kóborlók lehettek. A magyarázatot a dél-zalai táj sajátossága adja: a gyümöl
csös szőlőhegyek Castanetum tájának diófákban való gazdagsága. Korábban a nagy fa
kopáncs -  a közép- és kis fakopánccsal, valamint a küllőkkel, csuszkával és fakusszal 
együtt -  az erdők magasabb korosztályú állományaiban elegendő faodúra talált. A kor
osztályok fiatalodását követve azután fokozatosan betért a gyümölcsösökbe, később 
a kertekbe is, ahol öreg diófákra talált, és ott is fog maradni. A diófák kivágását eltil
tó rendelet azzal az előnnyel járt, hogy a túl tartott és már koronaszáradt diófák hosszú 
éveken át fennállva maradtak. Ezek odúit azután legelőször a nagy fakopáncsnak a ti
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pikus és az időközben beszivárgott, illetve felismert balkáni változatú példányai fog
lalták el, és azóta emelkedő számaránnyal elterjedőben is vannak. Hasonló életmódú 
rokonai, a küllők, a közép és kis fakopáncs, valamint a csuszka és a fakusz továbbra is 
az erdőkben maradtak. A felsoroltak populációja viszont vidékünkön az utolsó 50 év
ben erősen meggyérült. A kiesését azóta a nagy fakopáncsok sűrűsége pótolja. Ebben a 
kiegyenlítésben azután a diófáknak, általában a kiselejtezésre még nem került gyü
mölcsfáknak is jelentős szerepük volt.

(Sok helyen előnyösnek bizonyult mind a kisparcellás magánerdőkben, mind 
szőlőhegyekben és kertekben a határmezsgyéken fennálló, ún. „peres” /vitás/, külön
böző fajú lombfák visszahagyása. A határfák egyike-másika magas életkorig jutott el, és 
több helyen egymagában képviseli az odvas és hasadékos fákat. A „fenntartott tartalék- 
területek” elhanyagolt gyümölcsfáin szintén nem egy madár /újabban füleskuvik/ talált 
fészkeléshez otthonra.)

A fészkelők sorában utolsónak maradt a dolmányos (szürke) vaíjú. Vidékünkön, ahol 
a fákban bőségesen válogathat, a magas fákon szokott fészket rakni. (Egy esetben találtam, 
és éppen a Práter-dűlőben, alacsony fészekre. Fészkét egy nyárfaóriás legalsó ágán a fehér 
fagyöngy csokrában rejtette el, alig 4 m magasságban.)

Egyébként a szürke varjú ebben a dűlőben azelőtt sem volt gyakori fészkelő. Meglepő, 
hogy a szarka szintén nem fészkelt a dűlőben, és manapság sem figyelhető meg.

Ezzel a fészkelő madarakkal végeztem is volna. Tekintetbe véve az erdősáv korát 
és szerkezeti felépítését, úgy tekintem, hogy ott többféle madárfaj betelepedése nem 
is lett volna várható.

Végül megjegyzem, hogy az erdőre iskolai rendeletre kiküldött kisfiúk 1954 tava
szán fekete rigónak és széncinegének tépésből származó tollfoszlányaira találtak. A tol
lak a tél folyamán elhullott vagy karvalytól levágott madarak pusztulásáról szolgáltat
tak bizonyító adatokat. Kérdésemre, hogy a fiúk rajtvonalban felfejlődve mit keresnek 
az erdőn, nagy bátran adták meg az inkább felbosszantó, mintsem igazoló választ: min
den egyes (!) tanuló tanulmányozás (?) céljából madártoliakat tartozik gyűjteni (!).

X. Az erdő életére nem közömbös az átvonuló és a téli vendégmadarak működése 
sem. Az ideiglenes tartózkodású madarak természetesen nem tipizálják olyan mérték
ben az erdei élethelyet, mint az erdőben fészkelő és főképpen az állandó jellegű madár
világ. Jelenlétük azonban folyamatossá teszi a madárvilágra tartozó tevékenységet, melynek 
hatása végül a biocönotikus egyensúlyban érvényesül.

Erdei élethelyen a kóborlásra induló madarakat két szempontból osztályozhatjuk; 
mint rovarokkal táplálkozók (fatisztogatók) és mint növényi szervekkel táplálkozók.

A fatisztogatókból az általunk vizsgált erdőt kevés keresi fel. Eloszlásuk és tartóz
kodásuk tartamossága annyiban vehető mégis arányosnak, amennyiben a tél folyamán 
a rovarirtók a környező nagy erdőket szokták járni. A práteri erdőt magába foglaló hos
szú Principális-(Kanizsai-)patak puszta térsége a vonuló madarakat az erdők láncolata 
felé tereli. Említést tettem őszapóról, széncinegéről és nagy fakopáncsról. Egy esetben 
(december 19.) az erdőben kisebb barátcinege-társaság szorgoskodott. A barátcinege 
táplálékváltó madaraink közé tartozik. Rovarok mellett növényi magvakkal is kiadósan 
táplálkozik. Gyakrabban találkozunk gyommagvakat szedegető sármánnyal és tengelic- 
cel. Megfigyelhető a süvöltő és a fenyőpinty is. Erős téli napokon (tartós -18 °C mellett) 
szajkók voltak láthatók (január 22-február 18.). A szajkók az egyik erdei nyiladék kuko
ricaterméséből kihullott magvakat szedegették fel.
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A szajkóval egyidejűleg az egyik őrháznál 2 erdei fülesbagoly jelent meg. A baglyokat 
az éhség kényszerítette arra, hogy fényes nappal a hóra leszállva kutassanak élelem után.

Érdekes vendégmadár érkezett 1955. augusztus végén egy macskabagoly képében. 
A károsító rágcsálók leküzdésében az erdei fülesbagolynál (testsúlya 220-350 g) jóval 
jelentősebb macskabagoly (testsúlya 380-670 g) vidékünkön sokkal gyérebb előfor
dulású. Vele azután az történt, hogy már talán az első látogatásakor katasztrófa érte. 
Leszállása közben mind a két szárnyával egyszerre érintette a transzformátor állvá
nyaihoz levezető huzalokat, és az áram agyonsújtotta. Az egyik szárnyán kis égési seb
bel, megmerevedett állapotban, a párhuzamos vezetéken függve maradt.

Ökörszemet szintén sikerült megfigyelnem.
Ami madárfaj azután még számba jöhet: a karvaly, héja, kissólyom, nagy őrgébics és 

egerészölyv.
A nagy madárvonulások idejéből csak a kerti rozsdafarkút és % füzikét sikerült felje

gyeznem, de csak egy-egy mozzanattal. Az erdőben erdei szalonka is megszáll.
Ezzel azután a megfigyelt madárfajok felsorolását le is zárhatom.
Mindarra, ami történt, az adottságok szintetikus tényezői ütötték rá a bélyegüket. 

Puszta alföldi tájon a helyzet másképpen alakulhatott volna, de hasonló adottságok 
mellett a dél-zalai (és dél-somogyi) erdőgazdasági tájon ugyanilyen állapothoz érkez
tünk volna el.

Ami a környékbeli erdőségek közvetlen hatását illeti, ez a helyüket változtató nagy 
fakopáncs, a cinegék, a szajkó és a baglyok alkalmi jelentkezésében nyilvánult meg. Ki
fejezést nyert volna az erdei pinty és az aranymálinkó megtelepedésében is. Ezeknél 
azonban még több évi megfigyelésre lesz szükség. Mind a bokorlakó, mind a zártan 
fészkelő madárfajok esetében ez a hatás elmaradt. A gerlét illetően a fennálló helyzet 
közömbös.

XI. Amennyiben a fészkelő madarak sűrítése érdekében mielőbbi és tartós előrehala
dást kívánunk elérni, véleményem szerint ezt a következő műveletek vihetnék előbbre:

a) Az elegyetlen, egyszintű tölgyesek alátelepítése (elsősorban a faállományok érde
kében) juharral, hárssal és cserjékkel a második koronaszint kiképzése céljából.

Az erdőnek mezőre néző szegélyein a gyérítések alkalmával hagyjunk 10 m széles 
sávon sűrű növényzetet. A vadon növő bokrosok is meghagyandók.

b) Az erdőterület több (4-6) pontján némi alomtakaróval borított, gyér sűrűségű 
folton, kb. 0,2 ha kiterjedésű fenyőliget telepítése a madárvilág számára.

A szokásos erdei- és feketefenyő mellett, de inkább helyettük, ajánlanám a szurkos
fenyőt (Pinus rigida) és a Banks-fenyőt. Ezekre példát találunk a práteri erdőhöz hason
ló talajú gördövényi erdőben. Ott jól tenyészik a fényigényes, de a kevés oldalárnyéko
lást megtűrő szurkosfenyő, és az a többi fenyőnél sűrűbb lombozató.

Valamelyik nyárfacsoport -  életkorának kitolásával -  idővel alkalmassá válhat a ve
tési varjak megtelepedésére is.

c) A tölgyesek már alátelepített, egyes pontján 0,5-1,0 ha területű részletek szigorú 
lezárása -  mesterséges fészekodúk (helyenként 10-15 odúval) egyidejű kihelyezésével -  
cinegék, csuszka, légykapó, nyaktekercs, esetleg fakopáncs és seregély számára.

A ligetek lezárása a terepen található és maholnap feleslegessé váló katonai dróthá
lózat felhasználásával nem ütköznék nehézségbe.

d) A fogoly és fácán betelepítése és jelentős mértékű sűrítése mesterséges módsze
rekkel. Az erdő kiválóan alkalmas a fácán visszatelepítésére, az volt a múltban is. A rö
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vid vágásfordulójú nyár- és akácrészletek váltakozva megfelelő sűrűséget fognak bizto
sítani a remízlakó fácán számára. Seprőjeneszter (Spartium) is vethető a fel nem újítha
tó foltokra és az erdő szegélyére.

Téli etetésre a feltört nyiladékokon kukorica és napraforgó termelhetők.
e) Denevérek megtelepítése. A baglyokat és a lappantyút helyettesíthetnék a vidékünkön 

amúgy is megritkult erdei életmódú denevérek. A korai denevér (Vespemgo noctula) megte
lepítése (alvó állapotban szállítva) lenne ajánlható. Nemcsak a leggyorsabb és a legügyesebb 
reptű, de a legfalánkabb denevérünk is, az erdőben pedig a legmagasabb fák sudara felett 
szállong. Rovar, cserebogár és főképpen lepkék (Lymantria, Tortrix) pusztításában „hatalmas 
tényező, valóságos áldás az erdőgazdaságra nézve” A denevértorony egyszerű deszkafiil- 
kék alakjában máris felszerelhető az erdőn átvezető, kettős állványú vasoszlopokra.

j )  A 87 ha-nyi erdő külön őrzéséről minden körülmények között gondoskodni szük
séges. Megjegyzem, hogy bizonyos őrszolgálat máris gyakorlatban van.

g) A jövőt illetően az erdő madárvilágának feljavulása bizonyosan kedvező hatású 
lesz a szomszédos területekre is. Példák igazolják, hogy madársűrű ligetek jelentős ma
dártöbbletet szoktak juttatni a környékre, és ennek azon részére is, ahol a mesterséges 
fejlesztés (odúk kihelyezése) nehézséggel jár.

XII. A TÁJRÉSZLET ÁTALAKÍTÁSÁNAK MEZŐGAZDASÁGOT ILLETŐ TOVÁBBI FEL
ADATAI

Maga a práteri dombhát, amelyen a múltban is mindvégig fás növényzetű formáció 
állt, az új erdő telepítésével valamennyire átalakult. Ez az átalakulás azonban a nagy kiter
jedésű dűlőnek csak egy kisebb részlegén történt meg, és abból állt, hogy ez a részleg 
véglegesen az erdő jellegét vette fel. De a táj arculata ezután is további átalakítást fog igé
nyelni, hogy lépést tartson azzal a fejlődéssel, ami kezdetként az új erdősítéssel bekövet
kezett. Az történt ugyanis, hogy a gazdaságilag azelőtt alig kihasznált ártéri állapot helyé
be mind nagyobb mezőgazdasági kultúra lépett, és fog azon sorozatosan kifejlődni. Itt 
nincs szükség folytatólagos erdőtelepítésre. A fejlődő szántó- és kertgazdálkodás védel
mét a továbbiakban egyszerű erdőnkíviili fásítások útján is elő lehet segíteni.

Alacsony fekvése és ködössége miatt a csatornavölgyi lapály nem alkalmas gyümöl
csösök számára. Tudtommal erre vonatkozó tervek nem is merültek fel. A dűlő alkal
masabb az állattenyésztés fejlesztésére szolgáló réti és mesterséges takarmányok, ipari- 
és silónövények, különösképpen kerti vetemények termelésére, figyelembe véve a víz- 
gazdálkodás (öntözés) adottságait is.

Már a közelmúltban életrevaló bolgárkertészetek működtek a lapály peremföldjein, 
és a földbirtokrendezések során földhöz juttatott parasztság szorgalmas munkával pia
ci termékei számára évről évre nagyobb területet hódított meg. Újabb erőfeszítések út
ján ezek a kertművelésű területek megnőttek. Itt kialakulóban van Kanizsa város kert- 
gazdasági zöldövezetének egyik jelentős részlege. Mindaz, ami az új gazdálkodási 
módszerekbe beletartozik, a növényvédelem tervszerű kifejlesztését kívánja meg, erre 
pedig megvan a lehetőség a növényvédő fásítások útján is.

Ami legutóbbi fásítás ez ideig a Dencsár-mellékcsatorna mentén észak-déli irányban ve
zetett, 0,8 ha-nyi sáv létesítésével történt, egymagában nem elegendő. Mindenesetre példa 
arra, hogy az erdősáv fái, a magas kőris és a mezgés éger, kellő védelem és gondozás mel
lett, kiváló fejlődést mutatnak, s hamarosan kedvező szerepet fognak betölteni. A példakép 
egyenesen arra biztat, hogy az egész dűlőben létesüljenek hasonló erdősávok (a veteményes 
kertek övezetében) és fasorok (a rétek térszínén), de nem az észak-déli, hanem a kelet-nyu-
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gáti irányt követve. A fasorok belső hálózatát azután kiegészítené a dél-északi irányú, 
hosszú bekeretező záróvonal, amely z főcsatorna mentén végig felvezethető a Palin magassá
gáig, az ott már nyugatról fennálló erdőfalazatig. Az uralkodó szélirány északnyugati.

E fejlesztő műveletek útján alakulna ki egy lényegesen kedvezőbb helyzet a madárvilág 
számára is. A puszta térségre beállított vonalak ugyanis összekötnék a práteri erdőt az 
alsónyíresi, szaplányosi és zsigárdi erdőségekkel. Ezen az úton indulhatna meg a madarak 
mozgalmas helycseréje a madárszegény dűlő és az ősi erdei élethelyek között. A minőségi és 
mennyiségi madársűrűsödés azután nemcsak az erdők és az erdősávok közveden védelmét 
fokozhatná, hanem széles térségen terjedne ki a mezőgazdasági növényvédelem irányába is.

c) A parkerdő mint madárliget Feljegyzések az iharosberényi park életéből, 1905-1955

Az olyan összetételű fásnövény-formáció, amely fészkelő madaraink tartamos sűrűsé
gével valóban madárligetnek bizonyul, a parkerdő jellegű élethely megjelenési alakjá
nak felel meg. Az ilyen természeti egység szabatos körülírása olyan kiemelt megjelölé
sekkel, aminők a „liget”, a „kert”, a „park” már távolról elénk tárja a sajátos élőhely 
egyéniségét.

A nagykanizsai tájegység területén az iharosberényi, báró Inkey-féle kastélypark bizo
nyult méltán nevezhetően madárligetnek. Hozzá hasonló madársűrűségű fás formáci
ót másutt nem volt alkalmam látni. A megfigyeléseket az 1904-1906. években végez
tem, a feljegyzett adatokat azután 50 évvel később, az 1954-1955. években összegezve 
kiértékelés alá vontam.

Előre látható volt, hogy az eredeti biotóp fél évszázad folyamán minden körülmé
nyek között lényeges változásokon fog átmenni. A leromlásig vezető átalakulást 
azonban ezen a ponton kivételesen erőszakos tényező, a háborús évek cselekményei 
idézték elő.

Hosszadalmas lene a két szélsőséges állapot között eltelt időszak jelenségeivel rész
letesen is foglalkoznom. Ezért úgy vélem, hogy az 50 éves időszak két határpontját el
választó „a” és „b” állapot közvetlen összehasonlítása az élethely madárvilágáról kife
jezőbb (markánsabb) vázlatot fog nyújtani.

Az időtávolságot átfogó szembeállítás valamennyire lehetővé teszi egyes élettani jelen
ségek elemzését is. Nevezetesen, rámutathat arra; egyes madárfajok mennyire külön
böző módon alkalmazkodnak a mesterségesen átalakított (átépített) környezethez is, míg 
mások igényeinek viszont az eredeti (primér), a természetes felel meg.

A) 50 ÉVVEL e z e l ő t t . 1904-1906
A kastélypark madársűrűségét nem annyira a fészkelő -  mert az otthonosságon van 
a súlypont -  madarak egyedszáma, mint inkább azok fajgazdagsága jellemezte. A quan- 
tum mellett tehát kifejezést nyert a qualitív összetétel is. A költés kellően korai időben 
vehette kezdetét, és egyes madaraknál megismételve, háborítatlanul folyt le a kedvező 
őszi évszak utolsó napjáig.

Ami az élethely különleges érdekességét adta, azt a környezet természetes viszo
nyaiban találtam meg. Ismeretes, hogy a kertészeti műveletekkel folytonosan idomí
tott díszkertek nyomorékká nyirbált fáikkal, meg sima folyosókat és szabott ernyőket 
képező cserjéikkel általában szegényes madárfaunát tárnak elénk. Ez a park viszont 
valamennyire a középkori kolostor- és várkertekre emlékeztetett, amikről történelmi 
feljegyzések tanúsítják, hogy az erdőkkel közvetlen összeköttetésben álltak. A leg
több madárnak otthont adó kertet magából a fennálló, ősi jellegű erdőből képezték
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ki, vagy erdővel egészítették ki. A zalai krónikaírók még a XIX. század közepén is kivé
telesen madárgazdagnak találták például a bencésrend zalaapáti kolostorkertjét, mö
götte a kivételes kezelésben tartott erdőláncolattal. (Célirányos, tervszerű madárvé
delem akkor sem volt. A fás növényzet tenyésztési irányítása és ápolása például 
Berlepsch mintájára, mesterséges fészekodúk kihelyezése, téli etetés stb. nem voltak 
gyakorlatban.)

Az iharosberényi park uralkodó faállományát hazai, őshonos fák alkották, évszáza
dos tölgy és bükk, elegyesen gyertyánnal, hárssal, szórványosan juhar, szil, madárcse
resnye lomb(erdei-)fák. Külön csoportokban gesztenye, ákác, bokrétafa. Kimagasló 
részletként pedig magasszálas erdeifenyves, díszítő foltokban luc- és simafenyő. A ter
mőhelyén jól fejlődő hazai fák között a telepített díszfák számára aránylag kevés 
növőtér jutott. Soraikba csak néhány óriási platán, Tsuga [Lawson-ciprus], Taxus [tisza
fa], 3 példány robosztus Wellingtonia [óriás mamutfenyő] és a Ginkgo [páfrányfenyő] 
példánya tartoztak. Úgy tapasztaltam, hogy madaraink az exóta fákhoz kevésbé szok
tak ragaszkodni. Általában figyelmen kívül hagyták például a hazai bükktől lombszíné
vel elütő vérbükköt, vagy tölgyek mellett a lazább lombozató vörös tölgyet is.

Ami a parkerdő megszállását illeti, mind a rovarirtó, mind a jobbára növényi szervekkel 
és magvakkal táplálkozó madár megfelelő elhelyezkedésre találhatott. Számukra a különfé
le cserjék, a bozótok és az élősövények, a felkúszó folyondárok rejtekeitől kezdve vertikális 
irányban a különböző fajú, korú, alakú és váltakozva társuló lomb- és tűlevelű fák 35 m ma
gasságig felnyúló koronaszintjükkel nyújtottak menedéket. A talajszint alomtakarója a zárt 
állományok védelme alatt gyűjtedenül maradt, szél sem hordta el. A fák felnyesése, az állo
mányok gyérítése, szálaló fahasználat sem volt gyakorlatban. Famag- és tobozgyűjtés nem 
volt szokásban. Kaszálásra csak a nagyobb tisztások kerültek. A szabályszerű úthálózatot ka
nyargó ösvények helyettesítették.

Maga a mintegy 20 ha kiterjedésben szorosan körülzárt kerti liget a madarak szempont
jából a központi lakóterületet (territóriumot) jelentette. Szorosabb értelemben a fészkelés 
szempontjából gyűjtőkamrának számított, kiterjedve a parkot főképpen keleti és északi 
irányban körülfogó, optimális növénytenyészetre is. Az élethely külső övében ugyanis nagy 
kiterjedésű gyümölcsösök (almafákkal az élen), erdő jellegű gesztenyés és diós csoportok, 
hárs- és eperfasorok, külön szőlő, lucerna- és lóherkaszálók, valamint szántók, jószágkifu
tók nyújtottak változatos részletekben tápterületet a kijáró madarak számára. Makk-, to
boz- és bogyótermés, olajosmagvak, ivó- és fürdővíz, homokfürdő, majd a közeli majorgaz
daság térségén szerves hullaték bőségesen álltak a madártársadalom rendelkezésére. A 
mesterséges fészekodúk hiányát pedig az évszázados emlékfák üregei és hasadékai pótolták.

Amíg a vad növényzeten felül a pázsitszint aromatikus virágai és a téli virágházak futó
növényei gazdag bogárságot vonzottak a parkba, addig az erdei csersavas növények a ma
darak anyagcseréjére jelentettek előnyt. Az ún. sziklaszintet helyettesítő épületfalak, tégla
rakatok, nádfedésű házikók az épületekhez ragaszkodó madarak megtelepedését segítették 
elő (fecskék, verebek, rozsdafarkú, fehér billegető, szürke légykapó).

Az életközösségből nem hiányoztak a rágcsálókkal táplálkozó baglyok (kuvik, gyöngy
bagoly) sem. Ugyanúgy otthonra találtak az emeletes kastélyon (tágas mászókéményekkel) 
és a koros fák üregeiben a denevérek. A külső övezet több erdő jellegű facsoportjában, 
vagy meg nem mászható, magas jegenyefákon egy-egy megtűrt szürke varjú elhagyott 
fészke egyszer-másszor vörös vércsét is lekötött. A természetes faodúkból nem hiányoz
tak a csókák és a seregélyek, távolabbra pedig, a legelők fáin a szalakóta és banka csada- 
kozott az élethely gazdag faunájához.
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A parkerdő szegélyére kieső bozótosokat többször bekóborolt fácán találta alkal
masnak -  a megtűrt vendég jogán -  a megtelepedésre. A költésen kívül eső évszakok
ban a kóborló, az átvonuló és a téli vendégmadarak látogatták a bennszülött 
költözködő madarak távoztával elcsendesült parkerdőt. (Ritka vendég volt egy esetben 
a fenyőszajkó.) Telelésre vissza szoktak maradni: fekete rigó, veresbegy, erdei pinty, 
zöldike.

A kóbor macskák nem részesültek kíméletben. Mókust, a fészkelő madarak ellensé
gét, az említett két esztendő folyamán a parkerdőben nem láttam.

b) 50 é v v e l  k é s ő b b . 1 9 5 4 -5 5

A legutóbbi háborús események sajátos helyszíni kihatásai legsúlyosabban éppen a park 
faállományát érték. Az élethely elitközpontjának a teljes pusztulás mértékét elérő tönk
retételével megszűnt annak madárliget jellege is. A fa- és cserjeállomány 90%-ának ki
irtását a parkerdő felparcellázása követte. A házhelyek részben be is épültek, és az élőbb
ről körülzárt telek átmenet nélkül beleolvadt a községbe.

A letarolt területet helyenként feltörték és veteményes művelés alá vonták, má
sutt töretlenül hagyták. Ezeken a foltokon azután elvadult vegetáció, ágas-tüskés- 
bozótos verődött fel, kuszáit szövevényével elborítva a szórtan visszahagyott rozsé, 
fahulladék, tuskókorhadék kupacait. Jelenleg a legnagyobb kiterjedésű bozótos lehet 
mintegy 2000 m2. A madarak szempontjából elsősorban ezek a cserje- és dudvabozó- 
tosok jöhetnek számba -  mint a dús parkflóra silány maradványai. Mindenesetre né
hány igénytelen bokorlakó madár számára egy időre alkalmasak maradtak.

A bozótosok mellett csak másodsorban jelentenek némi értéket a tarolásból vissza
hagyott álló fák. Ezek a koronaszint lombmennyezete letépett terítékéből 
kiemelkedő egyes „fejfák” csak a nyílt térséghez alkalmazkodó madárfajok megtele
pedésére valók.

Sértetlenül jobbára csak a megkímélt exóta fák maradtak meg. Azonfelül 1 tere
bélyes bükk, több kiváló magasságú erdeifenyő és néhány platán (közöttük 1 tövön 
száradásnak indult). Az iskolai és hivatali célokra szolgáló kastély belsőségi udvarte
rén és a fairtások szegélyén, valamint a kivezető utak mentén, megbontott záródás
sal, különböző lombfák vegyüléke társuláshiányossá szaggatott sorokban megmarad
va. Természetes, hogy az évtizedek előtti növényzet struktúrájának egészében 
túlon-túl nagy mértékű degradálása a madárvilág előtt új helyzetet teremtett.

Legutóbbi szemléim feladata volt: felkeresve, kihallgatva, megfigyelve számba 
venni az új madártársadalom összetételét. Az eredmény nem lehetett más, mint vár
tam, és amit ez idő szerint találtam. Az épületek körül repdeső fecskéket és a gazda
sági udvaron zsinatoló verebeket csak futólagos megfigyelésre érdemesítve, főképpen 
a parkerdő madarai érdekeltek.

A vesztesek listáján az elsők a zártan fészkelő madarak.
Az álló fák közül csak a tövönszáradt, magas platánfán találtam egyetlen odút. Ez 

az odú 1954 nyarán (V. 15.) még nem volt kész. Az 1955. évi (VI. 16.) szemlém alkal
mával azonban az odúnál egyetlen seregélyt figyeltem meg. Szokatlan volt ezen tár
saságkedvelő madár esetében látni, ahogyan egymagában, társtalanul üldögélt a magas
ban. Benyomásom szerint (a színezetéből ítélve) az odúból kirepült fiatalok egyike 
lehetett. Hogy a másodszori költésre letelepedett seregélypárhoz tartozott volna, két 
okból nem gondolnám. Vidékünkön a seregély nem szokott másodszori költéshez 
fogni, ez az egyik ok. A másik volna a hely megválasztása.
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Vidékünkön a seregély ez idő szerint is vad madár. Nem alkalmazkodott még -  a mes
terséges fészekodúk hiánya miatt sem -  a lakóházak közvetlen közeiéhez és a községek 
belterületéhez. A társtalanság -  csak egy párnak a letelepedése -  szintén problemati
kussá teszi a költés bizonyosságát. Amennyiben ez sikerült volna, arra mutatna, hogy 
az odúlakó madarakra nehezedő lakásínség egyes életrevaló párokat hovatovább új lé
pésekre késztet. Ugyanakkor egy nagy fakopáncs személyében sikerült rátalálnom a szó
ban forgó odú feltehető ácsmesterére is. Valahonnan a külső kertek felől került elő, és 
a magas platán koronaágain kopácsolni kezdett. Az előző (1954) évben nem figyeltem 
meg egyetlen harkályfélét sem, a mostani (1955) lett volna az első. A tájegység egész 
területén mind számosabb és elterjedtebb nagy fakopáncs -  betelepedett már a városba 
is -  minden bizonnyal gyakori látogatója marad a száraz platánfának, ameddig azt 
fennállva hagyják. (Nem sikerült megállapítanom, hogy az észlelt példány nem tarto
zott-e a nálunk is már otthonossá vált balkáni formához?)

Az eredeti vertikális falazat a fahasználatok következtében teljesen felbomlott és kü
lönálló elemeire vált szét. Manapság a szálfák magassága szerint csak két egyes szint 
van: felemelkedően sudármagas-, és ahhoz viszonylagosan középmagas koronaszint. 
Foltokban terjedt el az egyszeres cserjeszint is. A feltört vagy legázolt talaj(gyep) szin
tet nem lakja madár.

A magas koronaszint madarait, hasonlóan a múlthoz, az aranymálinkó (1954=2 pár, 
1955=1 pár) és a gerle (1954= -, 1955=1 pár) képviselik. Az 50 év előtti állapottal szem
ben a magas szint madárfajai számában állott be aránylag a legkevesebb változás. Kiesett 
azonban két kedves madárfaj, a kis légykapó és a geze (Hypdais). A régi madárligetet több 
pár lakta. Az élénken rovarászó madarak előszeretettel mutatkoztak a különállóan dís
zlő, gúla alakú Wellingtonia-k körül is. Az odúlakó madarakon kívül legnagyobb a vesz
teség az eredeti, 0,7-0,9 záródású erdőrészletek helyén, valamint a ligeti élethely ere
detileg is lazább törzssűrűségű (0,3-0,5) részletein, a tulajdonképpeni középszintben. 
Ezt lakta a legtöbb madár. A középszint fészektartó ágszövevénye biztonságot nyújtott 
mind az elrejtőző, mind az erdőszélt kedvelő madárfajok számára. Ebben a magasság
ban álltak az évszázados fák is, odúikat felkínálva a zártan fészkelő madaraknak. A vál
tozatos összetételű környezetben azután különösebb versengés nélkül, harmonikus 
életközösségben alakulhatott ki a fajgazdag madársűrűség.

Könnyű volt rátalálni azokra a madarakra is, amelyek -  átvészelve az utolsó évtized 
romboló hatásait -  kitartottak a területileg is lecsökkent és szerkezetileg is felbomlott 
fás növényzetű részlegen. Ezek kerti életmódú pintyfélék: az erdei pinty és a zöldike. Kike
resték maguk számára a zártabb facsoportot, és ott telepedtek meg. Egy tengelicpdr 
(1955) és egy csicsörkepár (1955) azonban onnan is kiszorult. Be kellett érniük a ligeti 
jelleg szempontjából is degradáltnak tekinthető, távolabbi részleggel. Ezek szerencsé
re szerényebb igényű és jól alkalmazkodó madárfajok.

Az erdei pinty mind a két évben a fészkelési pontjához következetes maradt. 
Jellemző, hogy fészke közelében áll az az épségben maradt, egyetlen nagy bükkfa is, 
ahonnan szokásos szólama hallatszik (1954, 1955). Ez a helyzet mintha jelképezné azt 
a kapcsolatot, amely „az erdei pinty a bükkösök jellegzetes madara” körülírásban szo
kott kifejezést nyerni.

Erdei pinttyel a külső övezet gyümölcsöseiben is találkoztam. Három helyen re
citálták a pintyőke énekét, de meglehetős messzeségben egymástól. Feltehető, hogy 
fészkelők. A megfelelő távolságra kimért és betartott pontok ez esetben is igazolták 
a költés idejében heves féltékenységre hajlamos hímek barátságtalan magatartását.
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A múlthoz képest új madár a zöldike. Megfigyeléseim szerint a nagykanizsai tájegy
ség területén fokozatosan szaporodóban van, és helyenként az erdei pinty helyébe lépett. 
A kerti élethelyen keresi a tűlevelű (tuja-) fákat.

Könnyen ment a cserjések madarainak számbavétele is. Mint alkalmazkodó, 
elsőnek bizonyult a fekete rigó. Beéri olyan és annyi cserjéssel, amennyi megmaradt. 
Már családostól volt látható (VI. 16.), az első (és sikerült) költés fiataljai -  egymással 
egy ideig összetartva -  a szomszédos gyümölcsösöket járják. A szülők dalolása a leg
kiterjedtebb sűrűség felől a második költés megkezdését jelzi.

Az utolsó 50 év általános tapasztalata, és ez áll a tájegységre is, hogy a fekete rigó kö
zeledett a kertekhez és a kisebb mezei ligetekhez. Szintén mind több telelő figyelhető meg 
(tojó is). A legtöbbje azonban megmaradt a nagyobb erdők cserjeszintes sűrűségében.

Hamarosan mutatkoznak a gébicsek is. Számukra a megváltozott állapot egyene
sen kedvező. Sokkal több van belőlük, mint a múltban. 1954-ben új lakóként egy 
kisorge'bicspa'r is betolakodott a parkba, a következő évben azonban elmaradt. Helyet
te is még több tövisszúró gébics telepedett meg, sorjában elfoglalva a tüskebozótos fol
tokat mind a belső, mind a külső területen. Tehát az élethely körzetében a tövisszúró 
gébicsek dominálnak. Nem csoda, ha a zaklatott területen a poszáták családját csak 
egy Sylvia-pár (sp.P) képviseli. Feltehető, hogy az 1954. évi sziirkelégykapópárt is a gé
bicsek szorították ki, mivel legutóbb nem találkoztam vele. A századeleji parkerdőben 
a tövisszúró gébics nem fészkelt, csak a madárligettől távolabbra eső, eleven gyepűsö- 
vényeket lakta.

Kiterjeszkedem még arra, hogy szemléim alkalmával nem adtak magukról életje
let: a házi és kerti rozsdafarkú, ökörszem, cinegék, fehér billegető, sármány, nyakte
kercs, meggyvágó, de nem mutatkozott a szürke varjú és a szarka sem.

Elvégezve a számbavételt és mérlegelve a fennálló ökológiai és tárgyi tényezőket, 
arra a következtetésre jutok, hogy az élethelyet a legutóbbi állapotnál változatosabb 
és gazdagabb természetes madáregyüttes nem is lakhatja ezt. A parkerdő az erdő jelle
gű részlegeinek elvesztésével egyszerű mezei bozótligetté alakult át.

A fajok arányában beállott változás megközelítő mérlege: megmaradt 1/3 , hiányzik 
2/3 madáifaj.

Vajon találhattak-e a madárligetekből kiszorult madarak valahol a környéken 
megfelelő településre? Sűrítette-e az iharosberényi madárligetből évtizedeken át 
szárnyra kelt madárfelesleg valamelyik közeli, hasonló struktúrájú élethely madárpo
pulációját?

Elsősorban az Iharosberénnyel szomszédos (2 km) iharosi kastélypark jöhetett volna 
szóba. Ez a park azonban a múltban sem volt alkalmas madárligetnek, jelenleg annál 
kevésbé, jóllehet a park faállományát érzékenyebb károsodás nem érte. Magyarázatot 
adnak erre a következő faktorok:

-  a park kisebb (4-5 ha) terjedelme,
-  az egyszintű és ritka záródású (0,2) fás formáció, csupa magasan feltisztult szálfák

kal (főleg erdeifenyőkkel),
-  a lombcserjék hiánya, illetve a meglévő kevésnek alacsony és ritka szerkezete,
-  az összefüggés hiánya a szomszédos erdőkkel,
-  a nagy részben puszta mezei környezet,
-  a hiányos vízellátás,
-  nem utolsósorban a számba jövő s napjainkig állandósult mókusállomány.
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Alkalmam volt látni, hogy az iharosi kastélypark és környékének madártársadalmá
ban a fél évszázad folyamán számba vehető változás nem állott be. Ami pedig a távo
labbra eső angolkerteket illeti (Inke, Pogányszentpéter), azok minden időben még az 
iharosinál is jelentéktelenebb madársűrűséget mutattak fel.

A parkokkal szemben az áttelepedés, illetve térfoglalás szempontjából elsősorban 
a környező erdőségek egyes részletei jöhettek tekintetbe. A múltban az iharosberényi 
Kiserdő (később kiirtva), Gólyakút, Szilos, Ciperes, Alsóerdő dűlőkben szintén kiváló
an alkalmas erdőrészletek voltak találhatók. Ezek a kisebb-nagyobb, elegyes állományú 
erdőtestek a parkerdőtől csak 1-3 km távolságban feküdtek. Ha nem is voltak a kiemelkedő 
madárliget mértékét és minőségét elérő felépítésűek, mindazonáltal ezek legtöbbjét is 
a nagyobb kiterjedésű élethelyhez arányos és nagyjában a kastélyparkival azonos összeté
telű madársűrűség jellemezte. Azonfelül a körzeti faunát telepesen fészkelő, nemkülön
ben erdőmélyi madarakkal is kiegészítették és gazdagították. Főképpen az Alsóerdőt 
lakta a legtöbb mezőre is kijáró madár. Tömegesen repültek ki onnan a seregélyek és 
a csókák, sűrűn fészkelt szalakóta és banka, állandóan lakták a harkályfélék. A mezei 
rágcsálók apasztásáról szintén az alsóerdei öreg tölgyesek vércséi, ölyvei és baglyai 
gondoskodtak.

Az egyenletesen eloszló madársűrűség centruma azonban mindvégig a berényi park
erdő maradt. Bizonyosra vehető az is, hogy kellő fás növényzetű övezet nélkül a madár
liget sem érte volna el nyári madárfaunájának természetes líton kialakult, optimális sűrűségét.

Az erdőövezetben rendszeresen fészkelőkön felül alkalmam volt több, a vidéken rit
kán fészkelő madárfajt is megfigyelni: kisvércsét, darázsölyvet, vörös kányát. Megkísé
relték a fészkelést: a vörösfejű gébics, a nagy őrgébics, az erdő mélyén réti sas és fekete 
gólya. Az Alsóerdő egyik pagonyában rendszeresen fészkeltek az örvös légykapók.

Egy körülhatárolt tájegység erdeinek talán nem is lehetett változatosabb élővilága, 
mint az akkori. Ehhez még hozzátehetem a vízi életmódú madarakat is, amelyek a még 
le nem csapolt, erdei, természetes tavakon és a sorozatosan felépített halastavakon éltek. 
A mezei életmódú fogoly és főképpen fácán szintén magas mutatószámú sűrűséggel 
lakták a tájegység mezeit.

Végül szólnom kell a parkerdő fészkelő madárállományának közveden gazdasági kiha
tásáról. Az a kérdés: vajon az esztétikai szempontok mellett az optimális madársűrűség 
megmutatkozott-e a növénykárosítók fékentartásában is?

Az kevés lett volna, ha a madarak tevékenysége csak magának a parkerdőnek a nö
vényzetén lett volna látható. Jóval kiterjedtebb hatékonysággal érvényesült az a szom
szédos dűlők kertjeiben és magas kultúrájú, jelenleg is fejlett szinten tartott gyümölcsö
seiben. Fokozatosan terjedt ki a mind nagyobb tért elfoglaló új telepítésekre, beleértve 
az országos hírű Mahaleb-meggyfatelepet is. Amikor még a vegyszerekkel való véde
kezés nem ment át a gyakorlatba, a vidék minőségi gyümölcstermése -  élén a fajal
mákkal -  az időben is kifogástalan maradt.

A biológiai madármunka kisebb mértékben lehetett hatásos a szántóföldi veteménye- 
ket illetően, mert a parkerdőben fészkelő madarakból kevés volt a rendszeresen mezőt 
járó faj. Ami tőlük általában várható volt, jobbára a lombfaló cserebogár és az egér-po- 
cok pusztításában mutatkozott meg. Ha azonban tekintetbe vesszük a környező 
erdőkkel kibővülő élethely együttes madárvilágának összetett (kooperatív) közreműkö
dését, úgy a centrális madárliget vitalitása a növényvédelemben megalapozott tartamos
sággal és dinamikus nyomatékkai érvényesült.
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Gurazlati. A dinamitbunkerhez láncolt medvebocs. (Mellette olasz kantinostanonc és
Petru háziszolga.)
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Guraapi. A barakk és *-gal jelölve a „magassági” őzbak elejtési helye

Zsudele, a medvegyülekező színhelye (Az úsztatócsatorna a fakitermelések után nem
került leszerelésre.)
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/Magassági díj

„Magassági díj”- jal jutalmazott őztrófea Óztrófea (Gurazlati, 1908. VI. 24.)

Trodázás közben időnként kiruccanok. (Csinkó a rajta hagyott kötőfékkel.)
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Szirti sas lóhullán (R. Lodge felvétele)

Gurazlati, 1918 februárjában. Barthos Gyuláné, előtte egy mérgezett farkas, két mér
nök, akik az építendő vízierőmű ügyében szálltak ki, és a háttérben Jursics Péter orosz

hadifogoly
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A Sebesvíz völgye Őrség a Sebesvíz mentén

HfTáWW'ii 'fi F '  - M  f- 
Pihenő a rotnndai háználHíd a Sebesvízen

A Sebesvíz völgye Gurazlati térségében (Balról a Nyegru-; jobbról a Nechisu-völgy).

XXXVII



X
X

X
V

III Zergék és medve terítéken a német tisztek látogatása alkalmával
1.) General von Büsse, 2.) Barthos, 3.) Hebel vadász, 4.) Kager Anton vadász, 5.) Luther Juszti, 6.) Cseh Béla, 7.) kóhler

Rudolf segédvadász, 8.) a medve, 9—10.) a zergék



A Bukura „kapuja”

X XX I X



Tábor a Bukura-tó mellett

XL



Bölény a hátszegi rezervátumban (1960-as évek)

Guraapi. A Boreszku platója. *-gal jelezve a tiszafa 1480 m-en való felfedezése -  orszá 
gos maximum. Előtérben a Kis-Lepusnik-vadpatak.

XLI



XLII



Nagy (nemes) kócsag a Kis- 
Balatonon

A móriczhelyi halastavaknál 1943-ban. (Jobbról a második Barthos Gyula.)

XLI 11



A H X

KfvX57-/9 «̂t'ie
W i juüiis tó  SÍ-ig.

1 t*' ' ^ .S r  « i 1

.4 . drb bejelentett vadászfqgy. f vadászjegyilletéket és

f  igazolványt illetéket befizette;

M . kir. u M h iv a tc

A b eje len tett  feg y v e re k  közelebb i m egjelö lése  s

Sor
szám

Milyen
rendszerű A fegyvergyáros neve Milyen

kaliberű
A fegyver 
gyártási 
szám a

Jegyzet

Wia- 
ik e s t e r

Stervens
Amerika C a l 12 33294

vü
R é t l ő

4054. r. u .  Szigorú szám adású nyom tatvány . M. kir. állam i nyom da. B u d ap e tt. 19<4 — <551.



XLV



XLVI

Barthos Gyula hajtás szünetében (1960-as évek)



Az ausztriai tanulmányúton (1913)

XLVII



XLVIII

A Szent Hubertusz-legenda ábrázolása



Szolgáljon ez a század elejéről leírt vázlat azzal a példával, hogy a madársűrűvé vált 
fás formáció fenntartása és további fejlesztése, valamint új „madárligetek” kiképzése 
útján a legkívánatosabb helyi (telített) madárfauna kialakulása igenis biztosítható. De 
szükség van az ilyen madársűrítő pontokra az erdősült tájakon is! Az országos fauná
ban mutatkozó madárgyérülés következtében ugyanis éppen ezek vesztettek a legtöbbet. 
Emellett pedig legelősorban az erdők alkalmasak arra, hogy ellenálljanak a hasznos ma
dárállomány további csökkenésének.

d) Betekintés az erdő mélyébe. A balátai nagy erdőség

Ezúttal tekintsünk be a nagy tömberdőségek mélyére! Furcsának tűnhet, amikor két 
egymástól merőben eltérő vonású példával fogok élni.

A Kárpát-medence nagy kiterjedésű és összefüggő erdőségeit a hegyvidékeken ta
láljuk. A legkiterjedtebbek a közép- és magashegységek láncolatát borítják. Ezek 
nagyjából természetes felújulású szálerdők és zömében monokultúr (bükk és fenyő) 
állományúak.

A madárélet vizsgálata céljából a Déli-Kárpátok Retyezát hegytömbjénél maradok 
(R.), szembeállítva a Déli-Pannonháton a dél-zalai erdőgazdaság tájkörével (Z.).

Röviden vázolva ott (R.) az erdősültség (beleértve a havasi törpecserjék övét: 
Rhododendron-Vaccinion) megközelítőleg 80%, itt (Z.) kb. 25%. A két ellentétes élethely 
vízszintesre vetített rajonját nagyjában egyenlőnek veszem. A földrajzi északi szélesség 
is közel azonos. Ott (R.) a tű- és lomblevelű állományok aránya 7:3, itt (Z.) 1:9.

További részletezés mellőzésével, egymás mellé állítva a Retyezát magas (Fagion és 
Piceion) övében, valamint a dél-zalai táj (Z.) erdő mélyén (Quercion) fészkelő madár faunáját, 
a következőkhöz jutunk el:

Elsőnek 9 madárfajt találunk, amelyek mind a két (mondhatni: szélsőséges jellegű) 
erdei élethelyen azonos fészkelők. Ezek a rovarokkal táplálkozó:

-  csilpcsalpfüzike,
-  ökörszem,
-  lappantyú,
-  barátcinege (a Retyezáton „erdélyi kormosfejű barátcinege” földrajzi színváltozat 

bán) és
-  fekete harkály.
A túlnyomóan húsevő ragadozó madarak sorából a
-  kisvércse,
-  karvaly,
-  héja és
-  egerészölyv.
Tizediknek be lehetne sorolni az erdei szalonkát (egyes párokban Dél-Zalában is 

költő). A felsoroltak mint széles földrajzi életkörben (biochorban) előforduló madárfa
jokként ismeretesek.

Vegyük ezután számba a Retyezát többi fészkelő madarát, amelyek az ottani faunának 
a zömét teszik ki. Mindjárt rájövünk: vannak madárfajok, amelyek Dél-Zalában ismeredenek.

Mindez magától értetődően a földrajzi fekvés (keleti hosszúság), és ott a magas
hegységi jelleg, és számos más természeti tényező összhatását jelenti. Ez viszonosan is 
megmutatkozik. Ha azonban a madaraknál az élethelyre jellegző életmódot vesszük 
alapul, a végzett élettani funkciók megközelítő azonosságának szempontjából egymást 
helyettesíthető és bizonyos mértékig egyenértékű madárfajokra fogunk találni.
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Erről a számunkra természetes folyamatú jelenségről az alábbi -  képletesen 
értelmezendő -  szembeállítás fog képet adni.

Sz. Retyezáton Sz. Dél-Zalában
í fenyőszajkó 1 szajkó

2 varjúfélék
2 kis keresztcsőrű 3 meggyvágó

3 fenyvescinege 4 széncinege
4 búboscinege 5 kékcinege
5 sárgafejű királyka 6 őszapó
6 örvös rigó 7 fekete rigó

8 aranymálinkó
9 seregély

7 erdei szürkebegy 10 erdei pipis (pityer)
11 citromsármány

8 süvöltő 12 erdei pinty
13 zöldike

9 háromujjú harkály 14 zöld küllő
10 fehérhátú fakopáncs 15 szürke küllő

16 nagy fakopáncs
17 közép fakopáncs
18 kis fakopáncs
19 csuszka
20 fakusz

11 uhu 21 macskabagoly
12 hosszúfarkú (uráli) bagoly 22 gyöngybagoly
13 törpekuvik 23 erdei fülesbagoly

24 kuvik
25 macskabagoly

14 kis békászó sas egerészölyv
15 siketfaj d 26 fácán
16 császármadár 27 fácán

28 fogoly
17 szirtisas (1 fészkelés) 29 rétisas (1 fészkelés)
18 holló 30 szarka
19 keselyű dögevők 31 szürke varjú mint dögevők

A fészkelő madárfajok számaránya (31-19=12 Z. javára) az élethelyhez alkalmazko
dott minőségi társulás mértékére mutat. Igazolja még azt, hogy több erdei életmódú ma
dárfaj lakja a fafajokban változatosabb dél-zalai erdőket, és számosabbak a rovarokkal 
táplálkozók is. Ugyanúgy gazdagabb fajsűrűségűek a magvakkal és a rágcsálókkal táp
lálkozó madarak -  arányosan a táplálék sokféleségéhez és bőségéhez. A két különböző
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^lothelynek és környékének sajátos körülményeihez mérten az egyes fajokon belül a popu
láció sűrűsége is nagyjában arányos. Legsűrűbb előfordulású a fenyőszajkó és az örvös 
rigó (R.) szemben a varjú- és pintyfélékkel (Z.).

A további vizsgálatok során a tájra illő madárfaunát találjuk a Retyezát erdőn kívüli, 
magas övében, a havasi gyepek és -legelők, s az alpesi sziklaszint (Caricion curvulae) madár
világában is. Nincs a görgeteges kőmezőn más madár, csak havasi pipis és -  igen kis szám
ban -  hajnalmadár. A vizeknél a talajszinten fészkelő madarakat a hegyi billegető és a vízi
rigó képviselik. Ezek esetében is megvannak a dél-zalai tájon a helyettesítő madárfajok: 
a havasi pipis helyébe a mezei pacsirta, a hajnalmadár helyébe a szürke és kis légykapó lép  ̂
nek. Ugyanúgy pótolják a hegyi billegető tevékenységét a fehér és a sárga billegetők, 
a vízirigóét ú jégmadár és más madarak. (Az éghajlat bizonyos megegyezése mellett szól 
kevés fogoly fészkelése 2000 m-es magasságban a Retyezáton.)

Az alkalmilag átvonuló madárfajok sem tekinthetők a Retyezáton másnak, mint -  kis 
számuknál és rövid tartózkodásuknál fogva -  közömbös, faunaszínező elemeknek. 
A Retyezát erdei rovarkárosítást nem szenvedtek. Annak ellenére sem, hogy a lucfenyvesek 
letarolt területei a 18 cm átmérőt meg nem ütő, temérdek fahulladéktól és kéregtől 
kitisztítlanul maradtak vissza. Nem támadta meg a szú azokat a „megkóstolt”, álló 
fenyőket sem, amelyek a múlt század 80-as éveiben űzött fazsindelytermelés idején 
mély hajkolással testükön nyílt sebzést szenvedtek. Az is igaz, hogy a durva sebhelye
ket a fertőzések elől a kiszivárgó gyanta elzárta. A kis mértékben előfordult széltörések 
faanyaga a másodlagos károsítóktól szintén mentes maradt. Ami a csemeték épségét illeti, 
sem a hegység csemetekertjeiben, sem a kiültetés után rovarkárosítás nem fordult elő. 
Mindezek a jelenségek -  a túlnyomó mértékben elegyetlen összetételű állományokban 
is -  arra mutattak, hogy az életközösség harmóniájához a látszólag gyér sűrűségű madár
állomány is arányosnak bizonyult.

A magashegységi élethelyről vázolt kép után keressünk most ősi erdei élethelyet a Dél- 
Pannonháton! Tartsunk madárkutatást a táj egyik legnagyobb kiterjedésű tömbje, a balá
tai erdőség mélyén. Ősidőktől erdő, domináns faneme a kocsányos tölgy, a természetes víz- 
gazdálkodáshoz alkalmazkodott mocsártölgy. Az emberi tevékenység is ezt az őshonos fát 
tartotta célravezetőnek a maga helyén elegyetlenül is fenntartani, és a felújítás mesterséges 
módszereivel továbbtenyészteni.

A balátai erdőség Nagykanizsától keletre, a Szenta-Hollósfa vonal mentén összefüg
gően kb. 10 000 ha kiterjedésű. A szálerdők zöme elegyeden tölgyes, helyenként cserrel. 
Legutóbb az erdőtömb közepe táján, 2000 ha-on, egészében középkorú, elegyetlen tölgy 
szálas pagonyban haladtam végig. A szemle kedvező időre esett (júl. 21-22.), amikor 
a fészkelő madarak -  szemre és hang után -  megfigyelhetők voltak.

Magában a tömör szálerdőben nem figyeltem meg más madarat, mint kb. 1-1,5 km 
távközökkel a második költését végző erdei pintyet, és kb. 2-2 km távközökkel aranymálin
kót. A jobbára egyszintű szálasokban, több alkalommal is, nyáron hasonló volt a helyzet.

Az erdőben elterülő 175 ha-nyi Baláta-ősmocsárhoz kellett elérkeznem, hogy más 
madárral is találkozzam. A helyenként cserjés mocsár peremén 1-1 csilpcsalpfüzike, távo
labbra 1-1 vörösbegy és 1 fekete rigó -  a sűrű rekettyések lakói -  adtak életjelet magukról. 
Ugyanott a nyílt részleg szélén került szem elé két ligeti fészkelő, a gerle és a tövisszúró gébics.

A harkályféléktől csak egy fakopáncs árulta el jelenlétét.
Hangoskodó szalakóta vezetett el az odvas tölgyfák egyikéhez, amelyek az erdei laknál 

meghagyott öreg emlékfák. Közel meglepő volt, hogy ez a mezőségi madár jónak találta 
bevonulni az erdő mélyére. A kényszerűség vitte rá.
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Szajkóval, több más bokorlakó, valamint odúfészkelő madárral, a várakozás ellené
re sem találkoztam. Ismerős létemre, a madárszemlétől nem is vártam különb ered
ményt. Az erdő mélye annak maradt, amilyennek általában jellegezni szokták: követ
kezetesen gyér sűrűségűnek}' A Retyezát erdeiben a magashegység különleges faunáját, 
Baláta esetében a dunántúli fauna jellegzetes képviselőit láttuk -  ott látszólag gyér, itt 
viszonylag gyérült madársűrűséggel. A kettő között azért célszerű különbséget tenni, 
mert a retyezáti őserdő jellegű élethelyen a természetalkotta állapot áll fenn, viszont a 
balátai erdő csak utánzott formája a természetesnek.

Láttuk a Retyezáton, hogy a magashegységben annyi a madár, amennyire ott az 
életközösségi egyensúly érdekében szükség van. Ott az őserdei élethely eredettől kevés 
változással fennálló természeti tényezői tartanak összhangot a növényzet épsége és az 
együttélő állati csoportok között. Valamennyire ilyen a helyzet más jellegű tájak 
erdőségeiben is. (Az erdőség mélyéről kifelé haladva, hovatovább valamivel számosabb 
volt a madár, de csak a ligetes részeken és az erdő szegélyein.)

Az erdők mélyén tapasztalt jelenség nem annyira a fészkelési lehetőségekkel, hanem 
döntő fontossággal a megfelelő (növényi és rovar)táplálék megszerzésének kielégítő 
feltételeivel áll a legszorosabb összefüggésben. A madár anyagcsere-szükséglete egy
magában is sok irányba elágazó élettani alap, és -  igen kevés kivételtől eltekintve (meg
határozott táplálkozási típus -  alimentáció definita) -  egyenesen kizárja a sablonossá
got. Amit a jelenségből látunk, az a folyamatos alkalmazkodásból kiinduló ismétlődések 
sorozatának eredménye,16

IV. MADÁRVÉDELEM A GYAKORLATBAN ÉS ANNAK 
TERMÉSZETES ÉS MESTERSÉGES MÓDSZEREI

i. A madarak erdő- és mezőgazdasági jelentősége

A szárazföldi madárfajok legtöbbjét táplálkozási módja az erdő- és mezőgazdasággal 
kapcsolja össze. Az anyagcsere révén egyrészt közvetlenül a növényi szervek, másrészt 
közvetve az állati szervek felvétele és fogyasztása útján válnak a természet tagjaivá. Annál- 
fogva pedig, hogy az eltisztogatásra váró felesleges, inkább ártalmas hulladékon felül 
főképpen gyom-, gaz- és dudvamagvakkal, az állatvilágból pedig kártevő rovarokkal és 
emlős rágcsálókkal táplálkoznak, a növényvédelem aktív munkásaivá válnak. Ez a tevé
kenységük olyan természetű, amilyent csak a madarak végezhetnek el, mert arra kife
jezetten csak ők alkalmasak.

Szemlélődve a természetes együttélés jelenségei felett, rájövünk arra, hogy-jelen
legi ismereteink szerint -  sem absolute hasznos, sem kizárólagosan káros madár nincs, 
hanem -  és ez a lényegesebb -  csakis szükséges madár van. Ami pedig szükséges, egyúttal 

jelentős is. így jutunk el a madárvilág nemcsak teoretikus, hanem gyakorlati erdő- és 
mezőgazdasági jelentőségéhez.

Erre a jelentőségre távolabbról véve ugyan, de a szárnyaló madarak szempontjából 
átfogó vonatkozású néhány, a szakirodalomból vett példa fog rámutatni.

Siemusszova-Pietrusky írja: „Galíciának Szambor és Sztrij kerületeiben nagy károkat 
okoztak 1934-ben a cincérek. Erre aztán ennek az évnek a nyarán hihetetlen mennyi
ségben jelentek meg a csuszkák, annyira, hogy az erdők és a kertek csak úgy hemzseg
tek tőlük, s sokszor még a lakásokba is berepültek. Északról dél felé húzódtak, rende
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sen a legjobban megtámadott erdőkbe, ahol majdnem mindenik fán 3-4 csuszkát is lehe
tett látni. Az álcákhoz és bábokhoz csak alkalmilag juthattak, de a fejlett rovarokat mil
liószámra pusztították. Négy-hónapi ottmaradás után október végén lassankint tova- 
széledtek.”

Grossmann írja az Erdészeti Lapok 1936. IV. füzetében: „A Bülach körüli erdő 
régtől fogva ismert fészke a Nematusnak. Szerző egész 1928-ig visszamenőleg közöl 
jelentéseket régebbi károsításairól. Minthogy a legutóbbi, 1933. évben észlelt invázió 
ismét jelentékeny károkat okozott, az erdészeti hatóságok az érdekelt erdőbir
tokosokkal és a munkájukat önzetlenül felajánló ornitológiai egyesületekkel egy igen 
érdekes kísérletet hajtottak végre annak a megállapítására, hogy az éneklő madarak 
mennyiben tudnak gátat vetni a rovar erősebb elterjedésének.

A kísérlet első része zárt kertben folyt le, és teljes mértékben igazolta a régebbi fel
tevést, hogy ez énekesmadarak, elsősorban a cinkék még rendes, bőséges eleségnyújtás 
mellett is mohón fogyasztják a rovar lárváit és bábjait.

A kísérlet második részének helye egy teljesen bekerített fenyő fiatalos volt és azt 
a megállapítást hozta, hogy egy cinkepár is jelentős mértékben tudja a hernyórágást 
viszszaszorítani.

A kísérlet harmadik része fészekodúk kihelyezéséből állt, és az előre várható eredménnyel 
járt, amennyiben a fészekodúkat csaknem 100 %-ig elfoglaló hasznos madarak a Nematus 
rágás alatt álló kísérleti területet csaknem teljesen megtisztították a károsítóktól.”

A hazai irodalomból is olvashatunk az erdei madárvilág hasznos szerepléséről.
Matusovits nagyarányú apácalepke fellépéséről számol be a holicsi és sasvári erdők

ből (Érd. L. 1909. okt. 15.). Különféle eljárásokkal kísérletezett, mint -  a hatékonyság 
sorrendjében lepkefogó készülék és a Bolle-féle sárgaságfertőzés alkalmazásával, 
majd világító tüzekkel, végül az eredményesebb kátránykenéssel. Mindezen műveletek 
mellett a hasznos rovarok és madarak munkájáról így emlékezik meg: „a természet is 
segítségére jött a kivédő erdésznek. A tachinák és ichneumonok oly mértékben szapo
rodtak el, hogy egyes erdőrészekben az apácalepkék teljesen tönkretették, de nagy 
munkát végeztek a vígan ugrándozó cinkék is.”

Recke még továbbment: „Hogy a vezetése alatt álló 25 ezer ha-nyi erdőgazdaságban 
az utolsó 3 évben a rovarkárosítás a legcsekélyebb mértékre csökkent, annak a javára 
írja, hogy egyre több mesterséges fészekodút rak ki” (Érd. L. 1944).

Ami aztán a Szovjetunió fásított területein történik, valóban imponáló. Iparkodnak 
minden lehetőt elkövetni, hogy a tájkörök madárfaunája mind egyetemesen, mind 
részleteiben is gazdagodjék, különösen olyan helyeken, ahol a madarakra szükség van. 
Elegendő lesz magára A. I. Bovifi-rz, az erdőgazdasági miniszterre hivatkozni, aki hiva
talos minőségében számol be a madarak erdőgazdasági jelentőségéről (Érd. L. 1950. 3. sz.): 
„Meg kell említeni a leghatásosabb eljárást: a rovarevő madarak nagytömegű tenyészté
sét, ezt mesterséges fészkek kihelyezésével segítették elő.”

Hogy az alkalmazkodott módon rovarokkal táplálkozó madarak mellett még a túl
nyomóan növénymagvakat evő madarak is végeznek hasznos munkát, erre is vannak 
tanulságos példák.

Chernel a zsezsékről (Cannabina linaria) írja, hogy a dudvamagvak mellett kiadósan 
fogyasztják a szövőmoly lárváit és valószínűleg más káros rovarokat is. Roth az örvös 
galambról említi fel, hogy megfigyelések szerint a Tenthredo levéldarázs álcáit szedte 
fel, az Aquila pedig (1943. p. 408) levéltetveket felszedő olyan madárról emlékezik 
meg, aminő, nem is gondolnánk, a keresztcsőrű.
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Ezek a példák arra intenek, hogy becsüljük meg vala?nennyi madarunk munkáját. 
Ami munka ugyanis „madárszerű”, tehát specialista jellegű, hozzá tartozik a növényvé
delmi egyetemes tevékenységhez.

Az előbb ismertetett vizsgálatokból láttuk, hogy az évtizedek folyamán egyes, éppen 
a szükséges, madárfajok sűrűségében ritkulás és azon belül gyérülés állott be. Ez a jelen
ség figyelmeztet arra, hogy mind természetes, mind mesterséges módszereket keres
sünk legalább a megelőző állapot helyreállítására. Szukacsev írja: „a természetben minden 
fejlődik, változatlanság tehát nincs.” Ez a lehetőség tehát fennáll akkor is, ha mester
séges módszerekkel próbáljuk meg a változásokat befolyásolni.

A természetes madárvédelem nem korlátozódik csak arra a (passzív) tevékenységre, 
aminek alapján a hasznosnak ítélteket nem pusztítjuk el. Sokkal fontosabbak azok az 
(aktív) eljárások, amelyek elősegítik, vagy csak elősegíthetik, a madarak megtelepedé
sét és elszaporodását. Tehát a madárfajok és -egyedek élőhelyét (benne a fészkelő-, búvó- 
és táplálkozási helyeket) kell megvédenünk.

Az elérendő madárvédelmi célt szolgálják a következő szempontok, amelyeket az 
élőhelyek minősége szerint (a) erdő, (b) gyümölcsös és kert, (c) végül mezőgazdasá
gi vonatkozásban tárgyalok.

a) Kezdem az erdővel. Ez a legtöbb madár lakóhelye. „Az erdő, mint a megnyugvás 
otthona, teljesíti a menedékadás kötelességét.”

Mint a növényszövetkezetek legmagasabb formációja, az erdő a legalkalmasabb az 
egyes tájkörök jellemző madárfaunájának integrálására. Élettani szabályszerűségénél 
fogva az erdei életmódú madarak szaporodási arányszáma az erdőben áll legközelebb 
az egyenletességhez.

A helyi madárfauna védelme érdekében az erdőgazdasági szempontok a következők-
-  A fahasználatoknál lehetőleg hagyjuk állva, amilyen állapotban vannak, az odva: 

a hasadékos és az épített fészket tartó fákat; elsősorban is azokat a fákat, amelyekről 
tudjuk, hogy madarak (és denevérek) rendszeresen lakják. Ha erdőgazdasági sérelem
mel nem jár, a fészkelőhely közeli környékét ugyanúgy hagyjuk meg érintetlenül, vagy 
telepítsük alá harmadrendű lombfákkal, cserjékkel, lucfenyővel. Az ilyen meghagyott 
és kiképzett csoportok, nevezhetjük természetes parkrészleteknek, idővel madárlige
tekké válhatnak, és segíteni fognak a fás növényzettel együtt élő madárfajok lakásínségén.

-  A madarak csakúgy szívesen fogadják a magtermésre külön kijelölt és rezervált 
erdőrészleteket és facsoportokat.

-  A vágásterületek szélein, a megrekedt vizű teknők körül, vagy kiemelkedőbb pon
tokon álló magas hagyásfák meg szokták könnyíteni a madarak (fészkelő ragadozók, át
vonulok) megfigyelését.

-  Az újonnan megtelepedő bármiféle madarat és fészkét okvetlenül kíméljük meg.
-  Hasonlóan legyünk figyelemmel az erdőápolási műveletek során a fészektartó fák

ra és bokrokra, földben maradt tuskókra.
-  A széljárásnak kitett szélső tagok szegélyén csak a szükséghez mérten gyérítsünk, 

és a kinyúló ágakat ne nyessük fel. Előnnyel fog járni mind erdőgazdaságilag, mind pedig 
az erdőszéleket kedvelő madarakra.

-  A tisztások és gyérítések során jól válogassuk meg az ún. gyomfákat, valamint az 
eltávolítandó vagy felnyesendő cserjéket. Tankönyvekben is olvashatjuk, hogy nem 
tekinthetők gyomfáknak a rezgő nyár, kecskefűz, nyír, a cserjék közül a galagonya, kö
kény, vadrózsa, kecskerágó, fagyai, Lonicera és Rubus fajok. Ezek irtása indokolatlan, 
mivel az élősködő hasznos paraziták legfontosabb mellékgazdái, tápnövényei.
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-  A háborús cselekvények következtében lefejelt, de azóta sűrű sarjakkal ellepett 
csonka fatörzseket ne vágassuk ki. Rovarevő madarak előszeretettel fészkelnek az ágsep
rűk védelme alatt. A bombatölcsérek a madaraknak ivó- és fürdővizet tárolnak.

-  A költés időszakában az erdei vetések és ültetések kapáltatásánál és sarlózásánál, 
valamint a melléktermények és a gyógynövények gyűjtésénél a nagyobb körültekintés 
csak hasznára lehet a földön fészkelő madaraknak.

-A z állami erdőgazdaság saját hatáskörében különösen sokat tehet a madárvilágért, 
amikor a jövőben egyes erdőrészleteket, öregfás csoportokat jelöl ki és tart fenn madár
rezervátumként.

-  Ami pedig a legeltetést illeti, az úgysem való az erdőre. Az ún. legelőerdő 
/(̂ slegelő) külön kijelölt rész szokott lenni. A madarak az ilyen rovarokban gazdag terü

ket szívesen látogatják. Megfigyeltem, hogy pásztornépünk a jószágok körül fogla-
^coskodó madaraknak nem ellensége.

-  Az erdőn tárolt farakásokban és azok védelme alatt március közepe tájától egyes 
madarak (vörösbegy és ökörszem) hozzá szoktak kezdeni a költéshez. Amennyiben mód 
van reá, tartsuk vissza a megszállt ágrakásokat és sarangokat a későbbi elszállításig.

-  Az állományok felújításánál az erdőgazdaság megkövetelte elegyítésnél (fajkeve
résnél) gondoljunk a madarak kedvelte fafajokra is (madárcseresznye, vadmeggy, vad
körte, berkenye, celtis, sofora stb.), valamint a bogyótermő és sűrű ágazatú cserjékre 
(fagyai, mogyoró, som, glédics, továbbá lombtartó gyertyán, tölgy, boróka, kertekben 
spyrea, jázmin, tuja).

-  A nyiladékrendszer, fátlan tisztások az erdőben, vadmezők, patakszelte enklávék, 
mezőgazdaságilag megművelt földek, gyümölcsösök és csenderesek, kaszálatlan 
csuhisok mind a madárvilág előnyére vannak.

-  Erdei telepeknél a háztáji madarak szoktak megtelepedni. Ilyen helyeken okvet
lenül függesszünk ki mesterséges fészekodúkat, gondoskodva ivó- és fürdővízről, téli 
etetésről, és kísérjük figyelemmel a házimacskák viselkedését is.

A háztáji madarakból számos rovarevő. Becslés szerint pl. az istállókban fészkelő füs- 
tifecskepár családjával együtt nyaranta kb. 1 millió legyet és repdeső rovart pusztíthat el.16

b) A kisebb terjedelmű kertekben és gyümölcsösökben körülményesebb a helyzet, mint a ter
mészetes erdőkben. A kertgazda a vadon tenyésző cserjéket még a félreeső, megműveleden 
helyeken sem látja szívesen, s a megtűrt bokrok idomításánál sem gondol a madarakra.

Megállapíthatok annyit, hogy vidékünk kertjeinek madárvilága a múlthoz képest 
nagy mértékben szegényedett. A gyakorlati madárvédelem terén jóformán semmi sem 
történt, enélkül pedig előrehaladást, legkevésbé fejlődést (succesiot) nem várhatunk.

Sétányaink, temetőink fás flórája szintén elhanyagolt, az élősövények (eleven 
gyepük) kiszorultak eredeti helyükről. (Például nyoma sem maradt a városszéli régi 
Postakert kilométer hosszúságú élősövényének, amelyet családfalkástól laktak és 
jártak a poszáták és egyéb bozótjáró madarak.)

A fátlan mezőföldek egyszerű összetételű madárfaunája, mint másutt is, természe
tes úton szokott kialakulni.

A tájegységünk területéről nyert tapasztalatok is a mellett szólnak, hogy a mezei 
kultúrnövények rovar- és rágcsáló kártevőinek apasztását és fékentartását különöskép
pen az arborikol életmódú madarak végzik. Ezért is van külön jogosultsága a mezei fásí
tásnak. Ez a múltban is bevált. A mezőföldeken legfeljebb a gazdaságos kihasználás 
mértékéig kiterjeszkedett fás növényzet sehol nem zavarta meg például Dunántúlon 
a mezőkép harmóniáját, sőt emelte azzal, hogy az ürességet színes foltokkal töltötte ki.

615



c) A. fásítások gazdasági és esztétikai hasznán kívül (amikre egyébként még visz- 
szatérek) külön is szólnom kell a kimondottan mezei életmódú madarak alkalman
kénti vonzódásáról, a fás vegetációval megfigyelt kapcsolatáról.

Itt van például a mezei pacsirta, hazánk területén a nyílt, szétterülő szántóföldek 
jellegzetes mezei madara. A réteken ritka esetben fészkel, nemkülönben idegenkedni 
szokott, legalábbis egyidőre, a legelők vagy egyéb területek frissen feltört szántásaitól 
is. A dombosodni kezdő mezőkön már gyérebb, és még kevesebb telepedik meg a ma
gasabb tájakon, ahol a szántóföldeket a szőlőhegyek és az erdők szűk térségre szokták 
leszorítani. Ebből a szempontból volt szokatlan jelenség mezei pacsirtát a Várdomb 
magaslatán, vidékünk egyik legkiemelkedőbb pontján fészken találni. Méghozzá be- 
gazosodott erdei csemetésben, mint háborítatlan növénytakarójú parcellán az erdők 
gyűrűjében. Ilyen elhelyezkedés hasonló, nagy kiterjedésű erdők területén másutt is 
megfigyelhető volt, jóllehet a mezei pacsirta azok szomszédságában akár széles mezők 
szántóföldjeiben is válogathatott volna. Ugyanúgy vonult be a fürj fészkelésre sűrű er
dei fiatalosokba (Óbornak, Iharos), és helyenkint a fogoly is.

2. Gyakorlati madárvédelem erdőtelepítésekkel és fásításokkal

A madárvilág szempontjából legjelentősebb erdők mellett számba jönnek a mezei terü
letekre eső lignoza formációk is. Kibővítik és gazdagítják az erdei életmódú madárfa
jok élőhelyét. Az erdő és a mező biotopja szervesen kiegészítik egymást. Az egyik 
részről a fás növényzet biztosítja az erdőben és mezőn a madaraknak a lakásépítést, az 
ivadék gondozását, a családi életet, továbbá a társulásra hajlamos (sociabilis) fajok 
együttélését. A másik részről a mező a táplálék megszerzése céljából sok erdei madár
nak a látogatási (frekventált) területe. Mind a két biotoprészleg azután különleges 
munkavégzésre alkalmas madarakat nevel fel, ennélfogva a természet műhelyében 
a feladatok elvégzését arányosan szabja ki.

Maga a 25%-os kiterjedésű erdő többet ad a mezőgazdaság biológiai növényvé
delmének, mint a közel háromszoros kiterjedésű fátlan mezőség. Ez viszonosan az 
erdő javára közvetlenül jóformán nem ad semmit sem. Ellenkezőleg. A mezei fásítás 
útján átformálódó táj a madarak többirányú beilleszkedését teszi lehetővé. Bár az 5- 
8%-os kiterjedésű fásítás hasznos hatásának a legnagyobb részét a mezőgazdaság adja, 
de juttat közvetve valamit az erdőnek is. A kölcsönös támogatás természet szerinti 
megújhodott állapotot teremtve, végül is az arányos együttélés harmóniájához vezet
het el.

Egy-egy vidék madárvilágának átalakulása, javulása tehát részben az erdőn, 
részben az erdőn kívüli fásításokban, részben pedig a gyümölcsösökben, kertekben, 
illetve kimondottan mezőgazdasági területek madáreltartó(-megkötő)-képességében 
rejlik. Tehát amikor az élőhelyet a madarak érdekében meg akarjuk változtatni, 
akkor -  miként a vizsgálatokból kiderült -  az egységnyi befektetés leginkább a‘fás 
növényzet létesítésében térül meg. Ezt már korábban is tudták, hiszen Berlepsch bá
ró madárvédelmi sövényei kimondottan a madarak megtelepítése érdekében ké
szültek.

Berlepsch mintájú madárliget kiképzésére azonban magánember részéről aligha 
számíthatunk. Annál több szó esik az országfásítás hatalmas tervéről, az erdőnkívüli 
fásítások (fasorok, erdősávok, útfásítások) létesítéséről. Ezeket a madárvédelem 
szempontjából is üdvözölnünk kell.
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Tapasztalásból tudjuk, hogy a puszta mezőföldeket behálózó fasorok szokták a környező 
erdőkből végigvezetni azoknak a madárfajoknak helyet cserélő tagjait, amelyek a nyílt 
térségeket nem szívesen repülik át. A harkályféléket, cinegéket, kerti füstfarkot, poszá
tákat, gézét, ökörszemet stb., nemkülönben a télen kóborútra kelő -  jobbára elsőrendű 
rovarfogyasztó madarakat -  a hosszú vonalon elnyúló fasorok vezetik be a kertekbe, 
gyümölcsösökbe és a lakótelepülések közelébe. Nem kétséges, hogy szükség van a fasorok 
hálózatára ebből a szempontból is.

A tervezett erdősávokkal kapcsolatosan utalnom kell az Alföldön bevezetésre kerülő 
nagytáblás gazdálkodásra. Amíg ugyanis a madarak (és a rovarok is!) a mezsgyék, ha
tárvonalak stb. eltűnésével kevésbé változatos élethelyhez, így életlehetőséghez jutnak, 
addig az erdősávok révén ebből valamit visszakapnak. Gondoljunk a fás formáció meg
jelenésére az addigi mezőn, az erdőszegélyhatásra stb. A tervezett és kivitelezés alatt 
álló erdősávok ugyanis szűkre méretezett, szalag alakú fás kultúrák, keskeny alakjuknál 
fogva nem is kis erdők, hanem inkább ligetsorok. A telepítés szabályai szerint -  
mikroklimatikus rendeltetésüknél fogva -  idomuk a célnak megfelelően uniformizált. 
Bizonyosra vehető, hogy megjelenési alakjuk nem egészen szokatlan a magyarországi 
madárfauna előtt. Ezért az erdőszéli, valamint a legtöbb ligeti madárfaj letelepedésére 
mindenképpen alkalmasak. A mezőtáblákat bekeretező hosszú, párhuzamos vonalaik 
biztosítják egyúttal a megfelelő térközi elhelyezkedést is. Kevés pusztai madarunk van, 
amelyek előtt az erdősáv új lesz (túzok, ugartyúk, átvonuló daru, parlagi pipis). Dél-za- 
lai megfigyelések szerint, ilyen formán van a Dunántúl sík- és dombvidéki tájain is. 
A fácán és részben a fogoly, elvétve a fürj, továbbá a citromsármány és a csuk, elvétve 
a sordély, vízfolyás és mocsaras részek közelében az énekes nádiposzáta szoktak az első 
megtelepedő madarak lenni. Ezeket hamarosan követik a mezei poszáta és a tövisszú
ró gébics, később a tengelic, helyenként a csicsörke. Fészkelésbe kezd a kis őrgébics és 
sűrűsödnek a gerlék. A fák növekedése és a cserjeszint szerkezeti fejlődése szerint fe
kete rigó, vörösbegy, poszáták, a magasabb koronaszintben pintyfélék, aranymálinkó, 
szarka, később szürke varjú telepednek le az erdősávokban, ahogyan a kis erdőkben, remí
zekben és ligetekben az adottságokhoz alkalmazkodva le szoktak telepedni. Látogatni 
fogja az erdősávokat a kakukk is.

Nagyobb változatosságra azután sokáig nem számíthatunk. Mindvégig kérdéses fog 
maradni például az erdő mélyét kedvelő madárfajok letelepedése. Legalábbis a dél-zalai 
tájon ezt tapasztaljuk, még a tágasabb ligetekben, sőt a kis erdőkben is.

Hosszú ideig kérdés fog maradni a zártan fészkelők megtelepedése is. Természe
tesen faodúkra, főképpen fészkelésre alkalmas és elegendő számú faodúra, alig lehet 
számítani.

A letelepedett madarak nagyobb része táplálékváltó; a költés idejében túlnyomó 
mértékben rovarokkal, azon túl vegyesen rovarokkal és növényi szervekkel (jelen
tősen gyommagvakkal) táplálkoznak. De kevés a madárfaj és a fajon belüli populáció 
is ahhoz, hogy azok hatékonyan működjenek közre közvetlenül az erdősáv fáinak és 
közvetve a mezei kultúrnövények biológiai védelmében. Hiszen helyt kellene állniok 
legelőször az erdősávokra támadó károsítok ellenében is. Ilyenek: azok az új rovarok, 
amelyek gazdanövényei az erdősávok flórájához tartoznak, azonfelül a lombfaló cse
rebogarak rajzása, valamint a telelésre beáramló mezei pockok tömege.17 A miatt van 
tehát több madárra szükség, hogy a növénykárosítók leküzdésében a madármunka, 
mint a legtermészetesebb védekezési erőművelet, messzebbre is kiterjedőleg érvé
nyesülhessen.
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Ennek a célnak az eléréséhez a következő módszerek állnak rendelkezésünkre:
1. A fák és cserjék megválasztásakor ne hanyagoljuk el a madarak kedvelte fa- és cserje

fajok szórványos elegyítését sem. Eperfa (sorfákhoz) és vadgyümölcsfák, bogyóter
mő cserjék mellett alkalmas helyen ajánlatos nemesített, de kevésbé igényes almafát 
is telepíteni. A gyakoribb ágnyeséssel akaradanul is sebzést, vagy könnyen ágtörést 
szenvedő korai termésű almafán idő előtt keletkezhet kisebb, természetes faodú. 
Ebbe elsőnek betelepszik a széncinege, esedeg a kisebb testű kékcinege is.
Az örökzöld védőnövények közé vegyük fel -  a kisebb fenyőültetvények mellett
-  az igénytelen seprőzanótot és a borókát (téli vadvédelem). A dél-zalai tipizálások 
tapasztalatai is megerősítették az állományok elegyetlenségének természetellenes- 
ségét. A többszintűség előnyei szintén nyilvánvalók a madárvilág szempontjából is.

2. Az erdőművelési feladatokhoz tartozik a fásítások mikénti ápolása, tekintettel a 
fészkelő madarak igényére és nyugalmára. A gyomnövényzet szükségszerű kisarló- 
zása és a csemeték kapálása és felnyesése a fészkelés bevezető időszakában, lehető
leg azon túl is több körültekintést igényel. Kíméljük a vad cserjéket (fekete bodza, 
vadrózsa, galagonya, kökény), sőt lehetőleg a bozontos sarjcsapzásokat is (nyár, fűz, 
rekettye), nem becsülve túl a csemeték elnyomásában jelentkező hátrányukat.

3. Az új fásítások közelében álló régebbi erdők, facsoportok és ligetek kezelési és 
üzemvezetési módja összeegyeztethető a madárvilág érdekeivel: a fészket tartó 
fáknak és bokros helyeknek figyelembevétele, az odvas, vagy lefejelt fák és a kidőlt 
fák tuskóinak visszahagyása, körültekintő gyérítés és szálalás; előfordulhat rontott 
vagy elpusztult állományrészleteknek sarjerdő üzemmóddal kombinált többszintű 
felújítása gyorsnövésű suhángokkal (régebben: középerdő alak), a mellékhasználatok 
szabályozása (makkszedés, víztárolás, rőzserakatok nyári tárolása stb.).

4. A nyílt térközök kiegészítése külön fasorok telepítésével; az összes fás formációk 
összekötése -  a gépesített mezőgazdasági üzem legkisebb sérelme nélkül -  a terep
hez és utakhoz igazodva, és akár egyes sorfallal elvezetve a kertekig, gyümölcsösig 
és az állandó ivóvízig.
A fasorok tudvalevőleg közlekedésre alkalmas összekötő- és vezető útvonalai a fel
tűnés nélkül, lopakodva, könnyűszerrel megpihenve és rövid térközökkel helyet 
változtató madaraknak. A fasorok útján helyszínelik a madarak a fertőzési gócokat, 
és azok közelében megszállhatnak. Közismert jelenség a fasorokban találkozni a leg
különfélébb útrakelő madarakkal, amelyek a puszta térség átrepülésétől idegen
kednek. (Találkoztam harkályfélék, cinegék, poszáták, rigók mellett pl. gezével, fü
zikével, rozsdafarkúval). A fasorok közvetítik az erdei madarakat a mezőföldek 
közelébe; mint a madarak megszálló- és leshelyállomásai sem hiányozhatnak 
a puszta térségről. Termésükkel, valamint rovarjaikkal meghosszabbíthatják egyes 
költözködő madarak helyben maradását, s több esetben lehetővé teszik azok átte
lel ését is. Általában meggyorsítják a benépesiilési folyamat tempóját.
A szarkafészkek a fákról könnyen lerombolhatok.

5. A Berlepsch-féle „madárvédelmi ültetvény” kertművelést igénylő formájában 
az erdősávokban általában (előírásosan) nem nyerhet alkalmazást. Ez nem jelenti 
azt, hogy egyes jól megválasztott helyen kisebb madárligetek kiképzésére ne 
lenne szükség: akár magán az erdősávon, akár közeli remízben vagy ligetben, de 
a szoktatás szempontjából legkevésbé testesebb ej'dőben.
Az iharosberényi parkerdő példája (d. fejezet) igazolta ugyan a koncentrált 
qualitatív madársűrűség természetes kialakulásának lehetőségét is, ehhez
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azonban ott már adva voltak a legkedvezőbb alapfeltételek. Hasonló telepet (mada
ras parkerdőt) már sehol nem fogunk találni, legkevésbé az országfásításra kije
lölt tájakon. A kérdéses alföldi pusztatájon éppen ezért van szükség megfelelő ma
dárszoktató kísérleti ligetekre, de azokat nem magukra hagyva, hanem valamennyi 
bevált mesterséges módszer beállításával. Az ilyen madárliget közel kerülhetne fel
ügyeleti és kezelési szempontból valamelyik fácántelepítési állomáshoz is.

6. Amíg az erdei élethely fajokban viszonylag gazdagabb állati faunája sokfajta ma
dár társulását tételezi fel, addig a mezőségi élethelyek (gabonaföldek, 
kultúrsteppe) monokultúr tömegű növényeinek védelmére a mezőt járó mada
raknak éppen a tömegsűrűsége jelentősebb hatású.
Hankó szerint a búzának 30 féle, az árpának 40, a zabnak 36, a lóherének 27, 
a borsónak 26, a cukorrépának 34 és a burgonyának 17 féle rovarellensége isme
retes. A kultúrföldeken fellépő fertőzés gyors és heves kitörésre szokott vezetni. 
A gabonaföldeken hiányoznak azok a gazdanövények, amelyek a károsító 
biotikus küzdőfeleit az ellentámadásra előkészítenék. Fészkeléssel alkalmazko
dott madaruk is kevés van (pacsirták, billegetők, parlagi pipis, fürj, csuk, haris), 
de legtöbbjük csak nyári tartózkodású, és kisebb testsúlyához arányos, kis mér
tékben fogyaszt táplálékot. Ezért van szükségük megfelelő segítőtársakra: na
gyobb testsúlyú és számosabb állandó tartózkodású madárra, amelyek a feladatok 
elvégzésére is a legalkalmasabbak. Különösképpen nem hiányozhatnak onnan, 
ahol a kezdeti fertőzések még megelőzhetők -  azok gócainak megsemmisítésé
vel -, és ahol a fertőzés még elhatárolható és visszaszorítható a kiindulási góc 
potenciálvesztetté vált állapotáig.
Szerencsére vannak különleges mezőt járó madárfajok. Ezeket életmódjuk egyenesen 
a mezei kultúrföldekre állította be.
A négy madárfaj: 1. a tisztára mezei életmódú fogoly, 2. a cserjés-fás formához 
előszeretettel ragaszkodó fácán, 3. a fákon nyíltan fészkelő vetési varjú és 4. az 
odúban fészkelő seregély.
Legkönnyebb a helyzet afogollyal, mert az fás kultúrát nem igényel, és beéri a téli
re kint hagyott csicsókással, csalamádéssal is. Egyébként meghálálja a csenderest, 
az út menti cserjést, sőt a sorfákat is, mert azok töve mellett védelmet talál. 
Péteifay számszerűleg kimutatta (EL. 1938. XII.), hogy kedveződen időjárású tava
szon az erdőben költő fogolynál és fácánnál a nyugodt fészkelés, a zavarásmen
tes költés nagyobb tojásátlagot, következésképpen magasabb kelési eredményt 
biztosított, mint a fagynak, áthűlésnek kitett mezei területeken.
Valamivel igényesebb a fácán. Megelégszik a nádassal, ha van, de szaporodása 
biztosítottabb a fás kultúrákban, ahol a felgallyazási lehetősége is megvan. 
Nagyobb gond a vetési varjú és még nagyobb a seregély fészkelésének elősegítése. 
Nekik már egyenesen szükségük van az erdősávokra. Legsúlyosabb probléma ez az 
alföldi tájakon, ahol kevés vagy nincsen erdő.
Vegyük sorjába a mezőföldi növénytermelés szempontjából legjelentősebb fenti 
négy madarunkat, amelyek nagymérvű gyérülésének, közel megritkulásának 
hátrányai még a kedvező struktúrájú dél-zalai tájon is szembetűnők.
Az emlékezetes 1939-40. évi tél, amelynek az ország területén kb. 2 millió fogoly 
esett áldozatuk, katasztrofális mértékben sújtotta a Murán és Dráván inneni vi
déket is. Az 1940. febr. 13-i jeges orkán a kárt betetőzte: a veszteség fogolyban 
közel 100%-os volt, és fácánban is elérte a 98%-ot.18 A helyzet azóta is közel vál-
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tozatlan. Az eredmény: ma nagyobb rovarfertőzöttség a mezőkön, tetézve a nyu
gati országszél felől érkezett kolorádóbogár fokozódó szétterjedésével és az új 
gócok sűrűsödésével.
Minden áldozatot meg kell tehát érjen a fogoly és a fácán mesterséges módsze
rekkel való visszatelepítése, majd sűrítése. Nem is áldozatról van szó, hanem 
gazdasági fejlesztésről, ez pedig az egyensúlyából kibillent életközösség egyik 
gazdaságilag súlyos kihatású hiányosságának a korrigálása.
Ehhez három tényező megértő és valamennyire áldozatos munkájára van szük
ség: 1. erdészeti szervek (Országos Erdészeti Főigazgatóság és Erdészeti Tudo
mányos Intézet); 2. Magyar Madártani Intézet (szaktanácsaival) és 3. FM Vadá
szati Osztályának (törzsanyag juttatása) összehangolt tevékenységére.
A vetési varjú problémája egyetlen táj keretéből kikívánkozik, mert országos 
probléma. A mezőt járó madár tömegsűrűsége és táplálkozása teszi azzá. 
Egyidőben összeolvasásra került országosan a lakott vetésivarjú-fészkek száma 
(emlékezésem szerint negyed millió körül). Hogy manapság a fészkelő varjak 
az ország területén hogyan oszlanak meg, érdekes volna tudnunk. Benyomásom 
szerint mintha a fészkelő száma általában csökkent volna. Ettől függetlenül az 
utóbbi évekről az a megfigyelésem, hogy a varjúsűrűség a költésen kívül eső 
időben is nagyobb mértékben gyérült. Ez a jelenség a dél-zalai tájon évek óta 
kétségtelenül fennáll.
A legnagyobb varjúkolónia (ezres tételben) a Zala megyei Kilimán (és nem 
Kerecseny) község fáslegelőjén volt. A telep a fák kiirtása következtében szűnt 
meg. Ez történt a kisebb telepekkel (Rajk, Kiskomárom) is, ugyanúgy nagy 
változás történt a Murán túli ligetekben is, ahol a vetési varjú évtizedek előtt 
még tömegesen fészkelt. Onnan érkeztek hozzánk már a tarlószántások idejé
ben a mezeinket járó ezres seregek. A folyamatos gyérüléssel egyidejűleg a tá
jon visszaesett (a természetes faodúk gyors megfogyásával) a hasonlóan mezőt 
járó , és túlnyomóan rovarokkal táplálkozó csóka, szalakóta, búbosbanka, vörös 
vércse és seregély populációja is. A kiesést követőleg olyan folyamat indult 
meg, amelyet hajlandó vagyok némileg szabályozó jellegénél fogva, ún. 
helyettesítő folyamatnak is tekinteni. Visszatérő jelenséggé váltak ugyanis a tá
jon a vetési varjak újabb fészkelési kísérletei. A helyettesítés szempontjából fel
tevésem alapja: nem a téli, hanem a költési időszakra eső funkciók pótlása az azo
nos táplálkozás folytatásával.
Érdekes, hogy a régebbi telepek kiirtása következtében az új kolóniák új ponto
kon -  széles mezei térségeken fekvő parkok -  magas fáira (erdeifenyőkre is!) 
helyeződtek át (Ujnéppuszta, Dúsnak, Nagykanizsa 4 pontján, bent a város pla
tánfáin). Kár, hogy ez a folyamat is hamarosan véget ért (1953) -  megint erősza
kos beavatkozás útján. Hol a fészkeket tartó fákat irtották ki, hol a lakott fészke
ket verték le. Kanizsán pedig a fészkelő madarakat lődözték le közel az utolsó 
darabig, mert a korán reggel már zsinatoló madarak lármája túl kellemetlen volt 
a lakosság számára.
Ez idő szerint nincs adatom a dél-zalai, nemkülönben a szomszédos tájakon sem, 
vetési varjú fészkeléséről. Hogy a jelenlegi, varjúmentes helyzet gazdasági hatá
sában milyennek tekinthető, erre nézve majd a további megfigyelések adhatnak 
választ. A mezőgazdasági növényvédelmi zárszolgálat mindenesetre majd számot 
adhat a rovarfertőzések állapotáról.



Az országfásítás tájaira vonatkozólag pedig az az elképzelésem, hogy ahol kívá
natos a varjak megtelepedése, illetőleg sűrítése, vagy ahol az erdősávok útján a 
kedvezőbb eloszlás szabályozhatnak ígérkezik, varjúrezervátumok lennének 
kijelölhetők. Ezeken a pontokon magasra nőtt fákra van szükség (ligetes ritka 
formációban) -  lehetőleg gyorsnövésű és terebélyes koronájú fákra, amelyek 
életkoruk felső határáig fennállva hagyandók. A már meglévő varjútelepek továbbra 
is védett jellegűek maradjanak.

8. A seregélyprobléma szaporodásbiológiai alapja a letelepedésre alkalmas fészek
odú. A kérdés csak mesterséges módszerekkel oldható meg. Ennél is rezervátum 
jellegű előkészítésre gondolok. „Seregélyliget” kijelölésekor is a valahol található 
legelőrehaladottabb életkorú fás formációt (erdőrészlet, liget, facsoport) vélem 
alkalmasnak. Ennél a problémánál a fák műszaki (iparifa) értékveszteségével bizo
nyos mértékig számolnunk kell, bár lehetséges, hogy ez sem következik be. Arról 
lenne ugyanis szó, hogy a kijelölt részlegen haladéktalanul kihelyezendők a sere
gély megtelepedésére alkalmas (12-15 cm nyílású) mesterséges fészekodúk. Tapasz
taljuk, hogy a délről visszaérkező seregély elegendő számú természetes és mes
terséges odú hiányában vidékünkön nagy gyorsan átsiet. Tömegesen az ország 
területén is, hogy -  a fészekkonzervativizmus érzésétől is hajtva -  mielőbb elér
kezzék az északi országok már ismert fészkeihez. Ha lassan is, de az útközben talált 
műodúk bizonyos számú seregélyt már lekötnének, hogy ugyanazok közelében 
idővel rátaláljanak az elöregedő fákon keletkező természetes faodúkra is. Ezért 
szükséges -  hasonlóan az előkészítésre kijelölt vetésivarjú-rezervátumhoz -  a sere
gélyligetek fáit akár életkoruk felső határáig is fenntartani.
Ahol lehetséges, a „seregélyes fák” rétek, lucernások és a seregély kóborlásai 
közben felkeresett nádasok közelében nyerhetnének kijelölést. A seregélyprob
léma türelmes várakozással jár, de más, jobb megoldást aligha ismerünk. A mű
odúk igénybevétele irányában közelebbi tapasztalattal vidékünkön nem rendel
kezem, de annyit tudok, hogy déli megyéinkben a seregélyodúk alkalmazására 
példát sehol nem találni.
A seregély túlnyomóan hasznos közreműködése a biológiai növényvédelem terén 
általában beigazolást nyert. Chernel már fél évszázaddal ezelőtt a legjobb bizo
nyítványt állította ki a seregélyről. „A seregélyek a szónak teljes értelmében 
megtisztítják a környéket minden ártalmas rovartól, féregtől.” Chemelnek csak 
egy aggodalma volt: tartott a gyümölcsben és szőlőben okozható károsításoktól. 
Erre nézve is van tapasztalatom, éppen gyümölcs- és szőlőtermelő vidékről.
A dél-zalai tájon -  ez valóban kedvező körülmény -  szórványosan, tagolva fek
szenek ezen károsításnak kitett kultúrák (9%), azonfelül minden község határá
ban legelők (10%), végül rétek és kaszálók is (17%) találhatók. A seregestől 
érkező madarak inkább ez utóbbi földeket látogatják, és legkevésbé a szőlőhe
gyeket. (Erdők közelében fekvő szőlőkben több panaszra adnak okot a fekete 
rigók.) Az eper sorfák termése szintén eltereli a seregélyt a gyümölcsfáktól 
(cseresznye, meggy), ezeket azután népünk könnyűszerrel védi meg a madarak
tól. A fák sudarára fekete színű ruharongyot terít szét, és az ijesztő jeleket ott 
hagyja annak pusztulásáig. Úgy néz ki, mintha a fa koronájában lesben ülő 
gyerek gubbasztana.
Aligha tévedek, amikor az erdősávokban a természetes faodúk keletkezését és 
elfoglalását illetőleg úgy vélem, hogy ebben a kérdésben még csak a feltevé
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seknél tartunk. Arról gyakran olvasunk, hogy a Szovjetunióban évről évre 
mind több mesterséges fészekodút helyeznek ki az erdőkbe. Világos, hogy 
az odúfészkelő madarak letelepedését siettetni csakis mesterséges módsze
rekkel lehet.
Előrelátható, hogy az alföldi tájak madárállománya is a fás növényzettel gaz
dagított táj arculatának megfelelő vonások mellett fog idővel kialakulni. Kez
detben az új erdősávok felé a meglévő és közelebbre eső erdőkből fog kieresz- 
tési folyamat megindulni. Sorrendileg azon madárfajok közül kerülnek ki az 
első letelepedők, amelyek az Alföldön már otthonosak. Szétterjedésük hozza azután 
magával népességük sűrűsödését is. Megtörténhet, hogy helyenkint új madár
faj fog fészkelésbe kezdeni, meg az is, hogy egyik-másik mezei életmódú faj 
helyébe rokon életmódú madarak léphetnek be. Oszszehasonlítva a szovjet pél
dákkal, az alföldi kutatók helyesen mutatnak rá arra az adottságra, hogy nálunk 
a kisebb távolságok az erdősávok benépesüléséhez feltehetően kedvezőbb 
helyzetet teremtenek.
Amire azután az új fásítások megerősödnek és több madársűrítő ponton fau
nájuk is megszilárdul, maguk az erdőövezetek és erdősávok fogják alapját ké
pezni a nagy térszín további elfoglalásának. Ezért sem mondhatunk le tehát 
arról, hogy ezt a folyamatot az erdősávokba kihelyezett műodúkkal siettessük. 
A mesterséges fészekodúk kérdésének gyakorlati kivitelével hazai szakirodal
munk bőségesen foglalkozik (Hermán, Csörgey, Vertse). Chernel azt az eljá
rást is célravezetőnek tartotta, amikor a kikorhadt faágakat mesterségesen átala
kítva teszünk fészkelésre alkalmassá. A háztáji és kerti fészkelő madaraknál 
több ügyes megoldásra is sikerült rátalálni, a tömeges kivitelezésnek azonban 
csak a kezdeténél tartunk.

9. Az erdősávok állatvilágából nem fognak hiányozni a kis emlős mezei és erdei 
rágcsálókon felül egyéb emlős károsítok sem. Szóba jöhetnek a mókus, helyen
ként pedig a pelék. A madártojások és -fiókák pusztítóinak, valamint a róká
nak, kóbor ebnek és -macskának, a fészekromboló borznak, nemkülönben a me
zei életmódú ürgének és hörcsögnek távol tartása már az ember feladata 
(lövéssel, csapdával, kiásással, kiöntéssel stb.). A fészkelő madár ellensége a menyét 
és a görény is. Szenvedélyes egérpusztító működésük ellenére a fogolyban és 
fácánban gazdagabb területen ezek sem tűrhetők meg. A sünt nem tartom 
üldözendőnek.

10. Az erdősávokban a fák és cserjék magtermését -  kivételes esetektől eltekint
ve -  mentesítsük a begyűjtés alól. Ne feledjük el, hogy a famagvak legtöbb 
madarunknak megszokott, sok esetben télen életmentő tápláléka. Arról pedig 
az agrotechnika módszerei mindig gondoskodni fognak, hogy a szélhordta famag
vak a kultúrföldeken meg ne telepedjenek.

11. Ami az erdősávok madárvilágának védelmét illeti, ha sehol másutt, éppen az 
erdősávokban szükséges kezdettől fogva figyelemmel kísérni az első fészkelési 
megkísérlő madarak sorsát. Legyen a letelepedő madár a héján, karvalyon és 
szarkán, valamint a cinegeodúkat lefoglaló mezei verebeken kívül bármikép
pen nemkívánatos madár, kíméletet érdemel abból a szempontból, nehogy 
gátat vessünk olyan kezdődő folyamatnak, amelyet a természet önszabályozó 
erőtényezője (autoreguláció) a kistérségi fauna (mondjuk úgy: az életközös
ség) egyensúlya érdekében valahol megindított.19



3. Gyakorlati madárvédelem a biológiai erdővédelem keretében 
a dél-zalai tájon (1961-1962)

Közismert, a valóságban is fennálló jelenség, hogy a termelő gazdálkodás körébe tar
tozó növényzetet a kárt okozó biotikus tényezők sokasága minden időben fenyegeti. Ez 
alól az erdők sem kivételek. A támadások kivédésére állati életformák is rendelkezésre 
állnak. Közreműködésükkel alakul ki a hosszú életű erdőben is az a természetes jelle
gű életközösség, amelynek növényi és állati tagjai, közvetlen viszonyban állva, kölcsö
nösen hatnak egymásra.

A természetes erdővédelemben a kártevő rovarok fogyasztásával legjelentősebb mér
tékben a madárvilág tevékenykedik. Innen van az, hogy az erdei élőhelyeken a biocönozis 
kapcsolatában az elsőrendű szerep az erdei életmódú madárfajok, élükön a zártan (odúban) 
fészkelők számára jut. Ezek és a nyíltan fészkelők egy része hol túlnyomó, hol jelentős 
mértékben rovarokkal táplálkozik. Mellettük a hasznos madármunkát méig a károsító 
kis emlős rágcsálók fogyasztásában részes egyéb madárfajok egészítik ki. Ok együttesen 
segítik elő az erdők, valamint egyéb fásnövény-formációk (erdősávok, ligetcsoportok, 
fasorok) faállományainak ép (egészséges) állapotú egyensúlyban tartását.

A biológiai értelmezésű erdővédelmet20 lényegében a beálló káros folyamatok 
megelőzése és lokalizálása szolgálja. Feladata abban jut kifejezésre, hogy áttekinthetően 
figyelemmel kíséri a fás állományok épségi állapotát, keresi a fertőzöttség már meglévő 
gócpontjait, valamint a lehetséges és a várható veszélyeket. Ezzel egyidejűleg pedig törek
szik a hasznos madárvilág elszaporítására, védelmére.

Egy ilyen jellegű munkára kaptam én 1961. augusztus 1-jétől megbízást, amit kész
ségesen elvállaltam.

Mielőtt azonban a havi jelentéseimet közzétenném, néhány kérdésről előzetesen is írok.

M u n k a m ó d s z e r e m

A mostani megfigyeléseknek már vannak előzményei, tehát folytatólagosak. A múlt ta
pasztalatai a Délzalai Erdőgazdaság nagyobb részén -  kiegészítve a szomszédos Dél- 
Somoggyal -  évtizedekre nyúlnak vissza, összeállításuk az 1951-59. években az Ertihez 
beterjesztett dolgozatokban nyert értékelést.

A megfigyeléseket összegezve, arra a benyomásra tettem szert, hogy erdeink és az 
egyéb fás formációk faállományainak egészségi és épségi állapota és a faunabeli madár
világ általánosságban egyensúlyban áll. Erről a kedvező helyzetről több körülmény en
gedett következtetést és adott bizonyságot. A rovari kártevők oldaláról ugyanis na
gyobb és megismétlődő fertőzések erdeinkben eddig nem fordultak elő. A szórványosan 
és nagy ritkán jelentkező fertőzött gócok pedig egészen jelentéktelen hatásúak és loka
lizáltak maradtak. Fenti szemléletem ezek után alakult ki.

Az egy évtized után bekövetkezett, jelenlegi állapot természetszerűleg újabb felül
vizsgálatot kíván. Az erdőgazdaság kerületeiben ugyanazon személy tartja az erdővédelmi 
tipológiai revíziót.

Vajon hogyan?
1) Figyelem a múltból ismert, fertőzött erdőrészleteken a fellépett rovarok jelenlétét:
-  a gyapjaspillét* a Quercus állományokban, a megszerkesztett vázrajz pontjainak 

felkeresése útján;

* Lásd a 197. számú bibliográfiai tételt.
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-  felkutatom a gyapjaspille esetleges újabb maggócait;
-  figyelem a múltból ismert rovarok, tölgy golyva te tű (Lachnus), a tölgykéreg-pajzs- 

tetű (Chermes quercus), a lucfenyőre támadó Nematus, az Evetria és egyéb rovarok (rész
ben gombák) jelenlétét;

-  fokozottabb mértékben figyelem a legutóbb fellépett újabb kártevő rovarokat, így 
a búcsúpillét a Quercus állományokban, és a levéldarazsat -  Diprion -  az erdeifenyő kul
túrákban, végül a Hibemia -  araszoló -  megfigyelése is előjegyzésben áll.

2) A rovarokkal és rágcsálókkal táplálkozó madarak alkalmazkodási fészkelési (nido- 
biológiai), valamint időszakilag és alkalmilag átmenő jelenségeit az évnek minden sza
kában figyelem, kiterjeszkedve az erdőkkel szövetséges gyümölcsfás szőlőhegyek, lige
tek, erdősávok és -telepítések faunájára is. Ugyanitt javaslatot teszek a madarak 
megtelepedését elősegítő módszerek alkalmazására

Munkám kezdetén szükséges néhány madárvédelmi kérdésről is írni.

A TERMÉSZETES ÉS MESTERSÉGES MADÁRVÉDELEM MÓDSZEREIRŐL21

Tájunk jellegének kedvező adottságai és természeti tényezői a biotikus károsítok elle
ni védekezésbe általában nem tették szükségessé az emberi beavatkozást. A kártevők le
küzdésében akkor is csak egyes gyümölcsös kertekben, állami sorfákon és -  a mezei po
cok elszaporodása esetén -  a mezőkön alkalmaztak mesterséges (vegyszeres) 
módszereket, erdeinkben legfeljebb a csemetekertekben volt rá példa. Én többet vár
tam az ismeretterjesztő és természetvédelmi propagandától (Madarak és Fák Napja, 
szakközlemények). A jó tanácsok azonban igen kevés követőre találtak.

A kezelésem alatt álló erdőkben a következőkre fordítottam figyelmet:
-  elegyesség kialakítása és fenntartása pótlások, szegélyültetések, csoportos tűzde- 

lések útján is;
-  gyümölcsfák (madárcseresznye) rendszeres elegyítése. Kísérletképpen eperfa és 

bogyós cserjék a sűrűn tartott cserjeszintben;
-  elhatároló tüskés élősövények;
-  erdőszéleken zárt galériasávok;
-  az ápolások során egyes kisebb (forrás- és pangóvizes) foltok eredetiben való 

fenntartása (beleértve a bombagödröket is);
-  nagy terjedelmű lombhullató tagokban sűrű lucfenyőremízek kialakítása a téli 

vadvédelem, egyben madárvédelem céljából (kóborló cinegefajok, királyka, búbos cin
ke, áttelelő fekete rigó, veresbegy, erdei pinty szállóhelyének biztosítása);

-  egyes térközök áthidalására sorfák telepítése az alacsony és rövid repülésű mada
rak (cinegék, harkályfélék) számára;

-  a meglevő odvas, hasadékos, vén fák fenntartása, tekintet nélkül fajukra és érték
telen voltukra (fűz, bálványfa, böhönc és csonkított fák egyes félreeső helyeken);

-  a régi idők földben maradt (hagyaték) nagy fatuskóit, úgy láttam, kedvelik a lap
pantyú és az énekes rigó, a gyökfő vízszintes üregeiben fészkelnek a széncinegék és 
a poszáták, fáslegelőkön a búbosbanka, esetleg a szalakóta;

-  az erősen sérült (koronatörött) és csúcsszáradt, vastagabb fa előbb-utóbb revese- 
désnek indul. Erre hamarosan rátalálnak az ácsolást végző harkályfélék és más mada
rak részére is odúkat készítenek. (Erre alkalmasak a nyárfák is);

-  nem láttam akadályát a véghasználatok után az utak és nyiladékok szegélyén ma
gas hagyásfákat (emlékfákat) megtartani. Azokon előszeretettel fészkelnek az aranymá
linkó, a füzike, a kis légykapó. Hasznos a dolmányos (szürke) varjú fészke is, mert ez
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teszi lehetővé az erdei fülesbagoly, a vörös vércse (egy esetben kékvércsepár) fészkelé- 
sét, egyúttal értékes megfigyelő fák;

-  a szálasok és nevelővágások kijelölésekor a lakott fészket tartó fák és cserjék figye
lembe vétele. A védelemre kevésbé érdemes mókus jól elrejtett fészkét szívesen lakja az 
erdei fülesbagoly;

-  az erdők középső szintjében a hasznos kúszó madarakra lesben ülő és orvul táma
dó héja pusztítása fészkestől együtt, és a szajkóállomány szabályozást igényel;

-  az erdő belsejében a réti tisztások, nádas foltok, a vadföldek (törmelékes sózok is) haszno
sak a madarak számára is. Ezek fenntartása szintén a természetes madárvédelem egyik módja.

A mesterséges madárvédelem, aminek a szüksége bekövetkezett, más követelményekkel 
áll elő. Módszerei:

-  gyakorlati madártelepítés és -sűrítés afészkelési lehetőségek segítségével,
-  téli védelem madáretetés útján.
A vonatkozó teendők időszaki sorrendje véleményem szerint négy szakaszt foglal ma

gába.
1. Elsőnek az erdők megfigyelési pontjain új tapasztalatok szerzése a madarak természe

tes megtelepedéséről
-  a meglevő faodúkban és üregekben,
-  a fészkelésre alkalmas bokrosokban,
-  valamint a különböző fafajú és -koronaszintű szálas állományokban.
2. Hasonlóan megfigyelési tapasztalatok szerzése a télen gyülekező madarakról az erdők 

egyes helyein és a kihelyezett etetők körül.
3. A feltárt és tartós rovargócokon odútelep létesítése -  a készített odúhoz már alkal

mazkodott madarak lekötése és szaporítása érdekében.
4. Végül bizonyos, legkedvezőbbnek ígérkező pontokon madárvédő i'emízek (madár

parkok) kialakítása mintatelepek alakjában.
Hogy a tervszerűen irányított madárvédelem célhoz is vezessen -  amihez természet

szerűleg évekre van szükség -, elsőnek a megfigyeléseket (1) és (2) tartom végrehajtandó
nak. Az alapul szolgáló megfigyelések rendszerébe tartozik bevezetőül, mint szoktatási és 
populációbecslési módszer, a téli etetés alkalmazása.

Ezt legelőbb a külső erdészlakoknál egy-egy etetőszerkezet segítené elő. Gyakorlati 
hasznosságán felül olcsóságánál fogva is ajánlható. Olajos magvak, így napraforgó, tök
mag, régi fenyőmagvak, állati zsiradék, a tartósan fagyos időben lenyúzott vad (róka) ki
helyezése a fákra. Mindez alkalmat adna az élelemben tényleg megszorult madarak (kó
borló cinkék, kúszók) táplálékpódására. Fontos azonban a macskamentesség!

T á jé k o z t a t ó  a  k é s z í t e t t  f é s z e k o d ú k r ó l

Tekintettel a madárfajok különböző igényeire, a csak találomra kihelyezett fészekodúk 
a kívánatos eredményig nem vezethetnek el. Ezért van elsőben szükség az új tapasztalatok
ra. Hozzátartozik az is, hogy tájunk madarai előtt a mesterséges fészekodú ez ideig még 
ismeretlen szerkezet. Egyetlen személyt ismerek a járásban, aki a kertjében kísérletezett, 
de ő is abbahagyta. Meggyűlt a baja a tolakodó mezei verebekkel és a macskákkal.

Legindokoltabb beszerezni a B. 1. jelzésű faodút, amely a széncinege és csuszka (rész
ben a nyaktekercs) számára nyújt fészkelési lehetőséget, ebből a mintából nem elég a sok 
sem. Mellette kísérletül kívánatos az A odú -  megfogyatkozott számuknál fogva a kék
cinege és a fakusz (részben a barátcinege) számára. Több másfajta ládikónak kihelye
zése (légykapók részére) nem annyira sürgető.

625



Ennél a feladatnál számolni kell a költségekkel is.
A helyileg beszerezhető, illetve elkészíthető faodúk utáni érdeklődésem ez ideig nem 

vezetett eredményre. N ém i kilátás lehet arra, hogy egyes helyeken (fagyártmánytelepek, 
különösképpen a nagykanizsai kefegyár) hulladékanyagából esedeg házilag is elő lesznek 
állíthatók. Ennek a legolcsóbb megoldásnak azonban feltétele a minta faodúk bemutatása. 
Ezek beszerzése csupán egy helyről lehetséges, a Mecseki AJlami Erdőgazdaság Kárászi 
Erdészeténél. Az A és B. 1. mintájú fészekodúk közölt ára db-ként, csomagolva és felad
va, 40-42 forint. Tekintettel az összeillesztés, az öbfúrás, a csiszoltság kényes voltára, 
legalább 1-1 mintadarab beszerzését feltétlenül ajánlatosnak tartok.

Eternit tnadátő-éik

6 2 6



A  Madártani Intézet felhívása!

TELEPÍTS ÓNK ROVARIRTÓ HASZNOS MADARAKAT!

A rovarirtó  hasznos m adarak  m esterséges m egtelepítésével a 
kártevő rovarok szám át, eszel kártevésüket csökkentjük. A m ada
rak m unkáját úgy  á llandósíthatjuk, ha a leghasznosabb rovarirtókat, 
az odúlakókat, m esterséges fészekodúk vagy m adárodúk kihelye
zésével erdőben, parkokban és kertekben m egtelepítjük.

A megtelepítés eszköze, a mesterséges fészekodú eddig fából 
készült, azonban a .faodúk rom lékonyak, ham ar m egrepedeznek, 
am elyen á t  befolyik az esővíz vagy bennük búvóhelyet találnak  a 
kártevő rovarok. G yakran  a harkályok teszik tönkre . A faodú külső 
fa lán  jól m egtudnak kapaszkodni a  ragadozó ki sem 1 ősök (macska, 
nyest) s a  röpnyíláson benyúlva kifogják a  kotló m adara t vagy a 
f ió k á k a t Ezek a  hátrányos tulajdonságok a telepítés sikerét, folya
m atosságát azért is  veszélyeztették, m ert a  m ár k ihelyezett faodúk 
jav ítása  körülm ényes, nehézkes,

A Madártani Intézet által kikísérletezett 

E T E R N I T  M A D A R O O Ü  
a faodúk hátrányos tulajdonságait kiküszöböli!

Legfontosabb tulajdonsága, hogy anyaga közism erten szilárd., 
nem  reped- Az idő járás viszontagságainak anny ira  ellenáll, hogy 
norm ális Igénybevétel m ellett é le ttartam a szinte korlá tlannak  ne
vezhető, jav ításra  ezért nem szorul. Sim a belső felülete az élősdiek 
és egyéb rovarok m egtelepedését gátolja , sim a külső felülete pedig 
a ragadozók m egkapaszkodását kizárja. A harkályok nem tudják  
m egm unkálni, a  röpnyílást kibővíteni, A madaraknak tehát úgy »t 
időjárás viszontagságai, mint ellenségei ellen, fokozott biztonságot 
nyújt. Ez az oka, hogy a madarak az eternit odúkat a faodúkka! 
szemben előnyben részesítik J

De nemcsak a madaraknak előnyös az eternit odú, hanem a 
m a dárteiepí tőknek is, mert egyszeri beszerzéssel a madarak zavar- 
talán fészkelése évtizedekre biztosítható!

Rovardúl ásos erdőrészek, továbbá parkok, győmölesöskertefe ter
mészetes védelmét segítjük elő, ha kellő számú eternit odú lőszer

zésével és kihelyezésével az odúlakó hasznos madarakat megtele
pítjük. *

Az eternit odú négy típusban (A, B*,, B « , C) készül.
Az A odú (16 cm hosszú, belső átm érő  10 cm), 25 mm -es kerek 

röpnyílásával teljes mértékben verébmentes. A kisterm etű  kék- és 
barátcinke megtelepítésére szolgál, de csak erdőben és erdőjellegű 
parkokban alkalm azható. U tóbbi helyeken, ha a B odúkból a vere
bek a szénánkét rendszeresen k iszorítják, kizárólag A (és C) odúk 
alkalm azásával a  verebek fészkelése teljesen  kiküszöbölhető.

A odú {30 cm hosszú, üregszélesség 12 cm) kerek  röpnyílása 
32 mm. Erdőben, parkokban a  széncínke, csúszka, nyaktekercs meg
telepítésére szolgál, de fészkel benne a kék- és barátcinke is. P ar
kokban már a mezei veréb is elfoglalja, azért ha túlságosan igény
beveszik, a2 A odúk szaporításával és a B odúk fészkelési időben 
való rendszeres ellenőrzésével biztosítjuk a cinkék kellő számú meg
telepedését. K ertekben csak a  széncinke és a mezei veréb foglalja 
el, azért o tt fészkelési időben he tenkén t ellenőrizni kell az odúkat 
s  a  verébfészkeket el kel! távolítan i (kiszedni és elégetni).

A B «  odú m érete azor.os az előbbivel, csak röpnyílása 45 mm. 
Erdőben, parkokban, az előbbieken kívül fészkel benne az Srvös 
légykapó, seregély és búbos banka is, kertekben  pedig a seregély és 
búbosbanka.

A C odú (12 cm hosszú, üregszélesség 10 cm) röpnyílása 10X5 
cm. négyszögletes. Erdőszéleken, parkok tisztásainak szélén és ker
tekben kihelyezve fészkel benne a szürke légykapó, kerti rozsda
farkú, barázdabillegető.

Tájékoztató, a kihelyezendő adótípusok arányáról:
ERDŐKBEN; 30% A, 40% B*,, 20% B«* 10% C.
PARKOKBAN: 50% A, 20% B*2, 20% B4S, 1.0% &
KERTEKBEN: 40% B**, 40% B « , 20% C.

kihelyezése k ívánatos úgy, hogy erdőben és parkokban  holdanként 
legalább egy, kertekben egy holdig legalább 3— i , 1— 10 holdig ho l
d ankén t legalább 2, 10 holdon felül ho ldanként legalább egy.

Az eternit odúk megrendelhetők az alábbi címen:

IFJÚSÁGI SZÖVETKEZET, f í tO ,  FEJÉR MEGYE.
(Ára darabonkén t 38, illetve 40 Ft.)

Az Ifjúsági Szövetkezet a  Madártani Intézet előírásainak m eg
felelően á llítja  elő a m adárodúkat.



Az újabban előállított eteniitodúk a faodúknál tartósabbnak bizonyultak. Előállítá
suk a Madártani Intézet minapi értesítése szerint sok akadályba ütközik, készlet nincs, 
beszerzésükhöz is kivételes szerencse kell. Mint dr. Vertse Albert intézeti igazgató írja: 
„az intézeti segédszemélyzet munkaóráin túl talán vállalna megrendelést” Nettó ára 
db-ként 25 Ft körül alakul.

A biológiai erdővédelem érdekében végzett munkám mindezek előrebocsátásával 
elkezdem, s arról hónapról hónapra beszámolok.

1961. AUGUSZTUS

Szemle a nagykanizsai Felsöerdőn a búcsúspille fellépése felett
Előbbre kell mennem 35 évvel, egészen 1925 nyarára, hogy elmondjam tapasztala
taimat a Quercus lombállományok károsítójáról, a búcsúspilléről. Számomra a rovar
világból a Cnetocampa, újabban Thau?natopoea processionea nevű lepkefaj személyi élményt 
is jelent. Fellépése, amely ezúttal az eruptióhoz közel állóan kialakult stádiumot hoz
ta magával, a nagykanizsai Felsőerdőn -  az elnevezése szerint is a cser termőhe
lyének ismert Cserfő erdőrészben -  következett be. A jelenlegi állapot 50 évet is túl- 
haladólag annyiban „példanélküli”, mivel nincs adatunk egyetlen esetről sem, hogy 
a Quercus faállományokban gazdag dél-zalai és szomszédos dél-somogyi tájak erdeiben 
ez hasonló mértékben előfordult volna.

A veszedelmessé válható rovarkárosítóról előttem egyetlen adat ismeretes, az 
1925. évről. Az első élő gócpont a bajcsai erdőn került szem elé. Onnan további 
fellépés is elindulhatott volna, a felfedezett hernyófészek elpusztítása után azonban 
ez nem következett be.

Tanulságos lesz az emlékezetes jelenségre röviden kitérnem. Kelle Artúr erdész
professzor társaságában erdeinket jártuk be, amikor a bajcsai erdőtest közepe táján, 
60 év körüli szálasban, 4 m magasságban, egy felénk néző, jellegzetes hernyófészek
re figyeltünk fel. A felismert jel, amit élőbbről csak képekről és gyűjteményből ismer
tem, anynyira izgalomba hozott, hogy -  nem várva be a figyelmeztetést és megfeled
kezve a búcsújáróról tanultakról is -  meggondolatlan kapkodással, farúddal 
csapkodva az ökölnyi nagyságú szövedékes hernyócsomót, azt mindjárt el is pusztí
tottam. Az eredmény azonban kellemetlen végződésű volt. A törékeny, finom 
szőrszálak arcomba hullva gyulladást okoztak, ami végleg csak 2-3 hétig tartó szak
orvosi gyógykezelés után tűnt el. (Hallomásom szerint a fenti esetre Kelle előadá
saiban hivatkozni is szokott.)

Az eset után alaposan átvizsgáltuk elsőben a bajcsai, majd sorjában az összes 
lomblevelű erdeinket, de sem akkor, sem azontúl hasonló hernyófészekre nem talál
tunk. A talált gócponton kívül több is lehetett, de az a figyelmünket elkerülte.

Ezek után érthető, hogy a tudomásomra jutott újabb lelet meglepetést keltett.
Károlyi Árpád olajkutató mérnökről lesz szó, a dél-zalai flórajárás neves botanikus 

kutatójáról, aki újabban a kísérleti lepidopterológiával is tüzetesen foglalkozik. (Károlyi 
fia néhai Károlyi Árpád, Selmecbányán végzett erdőmérnöknek, aki évtizedek előtt 
Boszniában, majd Horvátországban szolgált a szakmában.) Károlyi a dél-zalai erdők
ben többször tartott éjjeli lepkebegyűjtést, de búcsúpille lepkéjét nem sikerült fog
nia. Mégis vele történhetett meg: ez évnek (1961.) május 20-án a miklósfai 
Szaplányos alatti, beleznai erdőterületen egy fa tövénél jellegzetes hernyófészekre 
talált. A fejlődésben álló, apró, átmenetileg vedlett hernyókkal házilag további kísérleteket 
végzett. A hernyók etetése tölgyfalevéllel történt. A hernyók június 22-én az előké
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szített, porhanyós földkéregbe húzódva bebábozódtak, majd augusztus 2-án megin
dult a lepkék kikelése is. A lepkék egy része deszkára feszítve, preparátum alakjában 
került -  mint tájunkról az első búcsúslepkék -  Károlyi házi gyűjteményébe.

Okulva a 35 év előtti bajcsai eset tanulságain, augusztus 7-én már felkészülten indul
tam szemlére a felsőerdei Cserfő részlegre. Előző napon érintkezést kerestem Kele János 
kerületi erdésszel, másnap aztán kesztyűt húzva, szorosan zárt nadrágban, feltűrt kabát- 
gallérral léptem be a 17/b jelzésű tagrészletbe. Ott éppen 2 Druzsba-fűrész dolgozott, 
szálaló fatermelést végezve. Már az első, feltűrt ingujjú dolgozót vakaródzva találtam. El
mondta, hogy kénytelen naponként gyógyszeres lemosást végezni, mivel a már elszáradt 
hernyófészkek szövedékéből leszálló, por alakú anyag még mindig viszketést okoz a csu
pasz, legelőbb az izzadt testrészeken. Bőrfelületi gyulladást a hernyók „búcsújárásuk” 
idején, június hó folyamán, az erdészen kívül több erdőjáró is szenvedett, ami felkeltette 
a kanizsai orvosok figyelmét is. A veszély a hernyójárás szakában volt a legnagyobb, fennáll 
azonban a bábozódás folyamata alatt is. (A bábburok ugyanúgy okozhat gyulladást.)

Körülnézve a nyiladék mentén egy -  látszólag elpusztult -  hernyógeneráció utáni, 
kihalt kép mutatkozott. A fák törzsén meg nem számolható mennyiségben a hernyók 
levedlett bőreivel és hullatékával telt, hálóval beszőtt, kisebb-nagyobb zacskók látha
tók, amik már ismeretesek az erdőjárók előtt is. Az egyes petelerakásból származó her
nyócsaládok után visszamaradt zacskók nagysága hol kisebb, hol nagyobb, a nagyobba
kat nyilván 2-3, együvé került csomó burokja képezi. Az ezüstszürke színezetű zacskók 
augusztus 27-re már barnára változtak, és ezentúl a kéreghez hasonló színükkel nehe
zebben ismerhetők fel. Elhelyezkedésük többnyire alacsony, legtöbbje 1 m körüli, de 
találni egyeseket a törzseken 3-4 m magasságban is láthatók. Túlnyomó többségben az 
utak és a nyiladékok mentén vannak, több helyen fáról fára, sorjában helyezkedtek el.

A szemle idején már a bábokból kikelt nemző (imagó) lepke lett volna látható. 
Ez okból mentem be a ledöntésre kijelölt fák közé. Számításom abból állt, hogy a döntés 
útján lezuhanó lombozat a magasból lepkét is sodorhat le. A lepke tudvalevőleg nappal 
nem repdes, hanem fent pihen a magas fák koronájában. Lepkét azonban az ott eltöl
tött, rövid idő alatt nem vettem észre, s azok kikerülték a munkások figyelmét is.

Ami a fákat illeti, a búcsújárást járó hernyók által végzett lombfalás nyomai a kimagas
ló cserfák koronájában ismerhetők fel. A lomb részleges (kóstolás jellegű) lerágása helyen
ként az alsóbb hajtásokon is megfigyelhető. A lombfalás a gyapjaspille hernyóitól ismert 
kopaszságig közel sem terjedt ki, és egyáltalán nem mondható jelentősnek. (A hatása vala
mennyire a jégverés okozta állapothoz hasonló, és némi növedékveszteség is lehet.)

Kele erdész elmondása szerint 8 évi ottani kerületi szolgálata alatt először a múlt 
évben (1960) tapasztalta a búcsúspille fellépését -  kisebb mértékben. Az ez évi erősebb 
fellépés május vége felé következett be. Nyilván több gócpontról indult el, és azokról 
terjedt szét Cserfő-erdő 40 évtől korosabb csertölgy állományaiban. A hernyók fellé
pése a 2/a, 8, 9, 10/b, 11/b, 12, 17/b, 18/b, 30/c, 31/c, 32/b tagrészletek területén változó
an, kisebb-nagyobb mértékben, mintegy 150 ha kiterjedésűre lesz becsülhető. A magról 
keletkezett állományok kora 35-70 év közötti, elegyarányuk monocultur, Quercus jelleg
gel, ádagosan cserre (80%) és kocsányos tölgyre (20%) terjed ki.

Az irodalom adatai alapján megjegyzésre kívánkozik a felsőerdei jelenség: „a búcsús
pille monophag tölgykárosító, fő gazdanövénye a kocsányos és a kocsánytalan tölgy, 
más fára ritkán megy.” Felsőerdőn a fertőzés ezúttal általában a cserfákat (és nem a tölgy
fákat) lepte el, még a szorosan egybeálló elegyben is a cserfákat érte a támadás, szinte 
kivételes, ha egy-egy hernyózacskó tölgyfán látható.
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A hernyók fellépése centrális jellegű, és onnan szórványosan terjedt szét a kívülebb 
fekvő tagokra. Példa rá az a hernyófészek, amely az erdőtest déli nyúlványán, az er
dészlakhoz legközelebb álló, szélső, ezúttal is cserfán helyezkedett el. (Azon túl már 
puszta mezőség következik.)

Ami a madaraktól várható védekező közreműködést illeti, ez a biológiai madármunka 
nem is a megszüntetés, de még a gátlás szempontjából is a károsító megjelenésének ek
kora fokán már nem érvényesülhet. Madarat a bejárások alkalmával nem figyeltem 
meg, de nem is vártam. A madárvilág szerepe csakis a még nagyon szórványos és kevés 
góc lokalizálásában várható.

A madár a búcsúspille négy alakjával -  lepke, báb, hernyó, pete -  találkozik.
A nemzőt (imagó) legkiadósabban a lepkevadász lappantyú apasztja. Természetesen 

hasznosabb volna a kifejlődött lepke, főképpen a nőstény elpusztítása, mielőtt az a peté
it lerakná. Ennek elvégzésére elegendő számú lappantyúra és denevérre, hozzá bagolyra 
lenne szükség, annyit viszont a természet erre a célra nem tartogathat valamennyi 
Quercus fafajú erdőben.

Az erdei avaron és az alatta nyugvó bábok pusztításában (borzon, sünön, esetleg 
vaddisznón felül) a madarakból legelőbb a fekete rigó (mellette az énekes rigó, fülemile) 
jöhetnek egyre-másra szóba.

Ami a hernyókat illeti, ismeretes, hogy azok nagy tömegével a helyi faunabeli madár
világ sem tud megbirkózni. Legfeljebb egészen a kezdetén, a vedlésre családonként 
összegyülekező hernyókban végezhet pusztítást. A hernyók felszedésében rangsorban 
az első hely a kakukkot illeti meg. A kakukkról ismeretes: tojásait (20 körüli számban) 
hol két, hol több napi időközökben más madarak fészkeibe lopja be. A fészkek keresé
se közben folytonosan jár-kel, és nagy területeken fordul meg. Nincs madár, amelyik 
a költés időszakában -  és ez éppen összeesik a hernyók fellépésével! -  annyira eleven 
helyváltoztatást végezne, méghozzá az erdei növényzet legkülönbözőbb szintmagassá
gában, mint a kakukk. A kakukk előfordulása viszont a költésüket végző énekes rend
beli gazdamadarak sűrűségétől függ. Az első vedlésen átesett, még apró hernyók tize
delésében részes lehet még a lomberdeinket kedvelő aranymálinkó (sárgarigó), 
valamint az erdei pinty is.

A madár a nyíltan és egy-egy helyen sűrűn lerakott petékre találhat rá legelőbb. 
Ezek felkutatásához a madarakat a leghosszabbra kiterjedő időtartam is (7-8 hónap) 
hozzásegíti. Elsősorban ilyenek a nálunk állandó életmódú madarak (csuszka, fakusz, 
cinegék, őszapó, fakopáncs), továbbá a téli kóborlás során megforduló madarak. A fer
tőzött helyeken a munkavégzés arányához mért tömegesebb csoportosulás azonban még 
a meg nem fogyatkozott madárnépességtől sem várható el.

Éjje li l e p k e g y ű j t é s  l á m p a f é n y n é l  a  Fe l s ő e r d ő n

A helyszínen tapasztaltak (a nemző lepkék látszólagos hiánya) nem hagytak nyugton, 
miért is barátilag felkértem Károlyi Árpádot: tartson mielőbb, amíg a lepkék rajzása 
tart, az erdőben egy éjjeli begyűjtést. Károlyi szíves volt felkészülni erre, és augusz
tus 11-én este a kérdéses területre kivezethettem őt. Szerencsére a legmegfelelőbb 
időt találtuk el; meleg, száraz és teljes egészében holdvilág nélküli, sötét éjszakát. 
(Napnyugta 11-én este 7 óra után, holdkelte 12-én hajnali fél 5-kor.) A begyűjtéshez 
„Aladdin” petróleumlámpa szolgált, kisegítőül csalétek is volt kihelyezve (méz és sör, 
glicerinnel keverve).
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A kísérlet sikeresnek bizonyult, am it igazol a mellékelt grafikon a berepiilési sűrűség
ről., és amely külön-külön feltünteti az órák szerinti elszá?nolást is. A rajzás 8 óra után 
vette kezdetét, és dinamikájában em elkedett 10 óráig (303 db lepke), attól kezdve a
11-1 órák között lényegesen csökkent, még lejjebb szállt hajnali 4 óráig, és a virradat 
beálltával megszűnt. A kifeszített vászonra zömében a búcsúlepkék érkeztek, azok a csa
létekre nem is szálltak rá. A csalétekről egyén lepkefajok voltak begyűjthetők: felismer
hetően az araszolók (Geo?netridae), valamint a bagolypillék (Noctiiidae) és molylepkék 
csoportjából.
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Az összeredmény búcsúslepkékből 955 db, egyéb lepkefajokból 200 db. Az utóbbiak között 
számos macrolepke és több microlepke majd a Természettudományi Múzeum segít
ségével lesz fajilag pontosan determinálható.

A búcsúslepkék nagyobb része nőstény, a kisebb termetű hím lepke kevesebb. 
A nőstények legtöbbje augusztus 12-ig már a petéit lerakta, de a befogottak között 
vannak olyanok is, amelyek potrohából a peték még kinyomhatok voltak (100-200 db). 
Külön kérdés lenne a lepkék számából most következtetni a jövő évi szaporulatra. 
Védekezés szempontjából ez idő szerint nem állhat fenn más teendő, mint a várako
zás. A továbbiakra legközelebb a jövő évi tavasz fog választ adni. A jövő év lenne 
a bevezető, illetve a kialakult stádiumú évek után tulajdonképpen a harmadik év, 
amikor az eruptio előreláthatólag kulminálni fog. A szakirodalom szerint azonban 
megtörténhet a harmadik évre eső krízis és az azt követő teljes összeomlás is (tachinák, 
fürkészek, paraziták elszaporodása, terméketlenség, halandóság, klimatikus ténye
zők útján).

A mechanikus védekezésre a hernyófészkek leperkelése, méreggel bepermetezé- 
se, enyvgyűrűzés, a bábokra sertések behajtása szolgálnak módszerül. Megemléke
zem egy Somogyból ismert erdészről, aki tölgyes-cseres pagonyaiban járva rendsze
rint nagyobb csomó újságpapírt szokott magával hordani, hogy annak meggyújtásával 
leperkelje a szembeödő és többnyire könnyen elérhető, hálószövedékes hernyófészkeket.

Egyes eredeti rovari maggócok jelenlétéről a szakkörökben az a nézet áll fenn, 
hogy nyugalmi állapotuk jó ideig „normál”-nak nevezhető helyzetet jelent, de ezek 
is, prognózis jellegüknél fogva, éberségre intenek.

1961. SZEPTEMBER

Kiegészítő a búcsúspille dél-zalai fellépéséhez
Visszatérve a nagykanizsai Felsőerdőn augusztus 11-12 éjjelén végzett lepkebegyűj
tés eredményéhez, Károlyi legutóbb közölte, hogy a beszámlált 955 db búcsúspille 
mellett a megejtett számbavétel szerint 546 db (és nem 200 db) egyéb lepkefaj került 
akkor begyűjtésre, mégpedig:

Macrolepke 97 fajjal 452 db lepke
Microlepke 19 fajjal 94 db lepke
Összesen: 116 fajjal 546 db lepke.

Közöttük erdőgazdaságilag jelentősebbek:

Bagolylepke (Agrotis segetum) 5 db
Bagolylepke (Agrotis exclamationis?) 25 db
Asthena (anseraria?) i db
Epiblema (phoedella?) 1 db
Laspeyria (flexula?) 1 db
Összesen: 33 db lepke.

A jól sikerült tömeges begyűjtés érdekes bepillantásra adott alkalmat egy erdei terü
letegységen előforduló rovar- és lepkefajokra.
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A búcsúspille fellépésének távolabbi területi kiterjedéséről időközben adatok érkez
tek: a tőlünk keletre eső Somogyi Homokhát erdőségei csereseiben hasonlóan erős fel
lépés történt. (Tapsony környékén Arad-erdő, Merke-erdő és azon túl Balatonszent- 
györgy határában a Bari-erdő csereseiben is. Ez utóbbit magam is láttam.)

Erdőgazdaságunkat közelebbről érinti a kártevő pille fellépése a Kiskomáromi Erdé
szethez tartozó Alsóerdőn.

A Kiscser-Csonkkő-Nagyvölgy területeken tartott bejárások meggyőztek arról, 
hogy a búcsúpille fellépése -  hasonlóan a nagykanizsai felsőerdeihez -  kiterjedt az 
erdőtest egész területére, ahol a középkorú Quercus állományokban cser fordul elő. 
Az állami erdőkhöz csatlakozó komáromvárosi közbirtokossági erdőben hasonló a hely
zet. Tanulságos jelenség, hogy az erdőtesten uralkodó kocsányos tölgy állományok 
bősége ellenére a fő gazdanövénynek itt is (Somogyban is) a cser bizonyult. Tölgyfán 
hernyózacskót (egyet-egyet) csak kivételesen találni. Az elszáradt és megbámult, üres 
zacskók többnyire a törzsek alján vannak, de helyenként látni 8-10 m magasan is.

A lombfalás az első évben egyelőre nem volt jelentős. Az alakulatok jövő képe majd 
tavasszal (1962) lesz számba vehető, a hernyók jelentkezése után.

AZ ERDEIFENYŐ-LEVÉLDARÁZS (D iPR IO N ) A MÚLTBAN ÉS JELENBEN

Erdeink erdeifenyő rovar károsítóiból egy esetben (1923) a Lopbyrus (Diprion) sertifer levél
darázs keltett ijedelmet. Fellépésére Zsigárd-erdőn a száraz homokra telepített, 15-20 év 
körüli, hézagos erdeifenyő állományban lettünk figyelmesek. A levéldarazsak a vegyes állo
mányú tag közepén álló, 2 holdnyi, elegyeden erdeifenyő részletben, a gyenge fejlődésű, 
ágas-bogas fenyők körül zsongó sűrűségben rajzottak. Előttem ez új jelenség volt, miért is 
Roth professzort kértem fel: fáradjon le szemlét tartani a kérdéses erdőben. Mire leérkezett, 
a rovarok mozgalmassága látszólag alábbhagyott, és a kérdéses tagon túl nem terjedt.

Roth a fertőzés okát az erdeifenyő famagvak hibás megválasztásában találta. Tudnivaló, 
hogy a magot a század elején országszerte kereskedők hozták be. Ausztria, Francia- és Svéd
ország különböző tájairól a tobozokat nyilvánvalóan válogatás nélkül szedték le, elérhető 
magasságból, az alacsony fákról. Már látszatra is bizonyossá vált, hogy azt az erdőrészletet 
annakidején ilyen idegenből származó, silány magból nevelt csemetékkel ültették be. Roth 
törte a fejét a védekezésen. Végül is abban maradtunk, hogy a rovarokat Roth újabb leérke
zéséig fokozottabb figyelemmel fogjuk kísérni. Szerencsére újabb szemlére nem volt szük
ség. A rajzás hamarosan magától megszűnt, és a károsításból sem maradtak nyomok vissza. 
Az akkori Lophyrus-mozzanatot úgy jellemezhetném: az egészében és részleteiben is erősen 
elegyes és vegyes korú, 1000 kh-as erdőtest (erdeifenyő 20 %) egyik pontján kitört láng hir- 
telenében ki is lobbant. Hogy vajon az abiotikus (klíma hatású), vagy a biotikus tényezők me
lyike (paraziták, bakteriorozis, a csak egyszeres generációt hozó levéldarazsak álhernyóinak 
idő előtti pusztulása stb.) vetett-e véget a fellépésnek, azt nem tudhatom. A fenyőtűkön élő, 
különben is a külső hatásokra érzékeny álhernyókat az esőzés, a ködös hajnalok hidege
-  ez gyakori a Principális-ártéren fekvő zsigárdi erdőn -  elpusztíthatta.

Ez a leírás vonatkozik a múltra.

Ezek után a Diprion-nak immár 38 év utáni fellépését a dél-zalai erdők fiatal korú 
erdeifenyő állományaiban meglepőnek találom. Az utóbbi évtizedben ugyanis erde
inkben az erdeifenyő felújítása és telepítése rendszeresen saját termőhelyről pergetett 
maggal történik. Roth professzornak tehát akkori következtetése módosításra szorul. 
Hiszen a mag kifogástalan származású.
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A fent leírt tapasztalatok után a levéldarázs legújabb (1961) tömeges és nagy kiter
jedésű fellépése -  hasonlóan a búcsúspillének egyidejű fellépésével -  előttem újszerű 
jelenség. Hivatkozhatom Pagony Károly surdi erdőmérnök kollégára. Ha valaki, mint 
kertészbotanikus és fenyőkultivator (Hubert fia is pathologus), ő okvetlenül tett vol
na említést -  évtizedek érintkezése során -  tájunk erdeifenyő kultúráinak károsítóiról. 
Neki több baja volt a Trametes-Fomes gombakárosítóval, amely a homoki legelőre tele
pített erdeifenyő ültetéseit pusztította.

A Diprion erősebb fellépését ez év tavaszán Gördövény-, Alsónyíres-, Szenthárom
ság-erdő, valamint Zsigárd-erdő erdeifenyő fiatalosaiban figyelték meg. Az utóbbi 
erdőterületen (volt szőlős részlegen) az erdőgazdaság jónak látta az álhernyók ellen 
mesterséges porozással is védekezni. A fertőzés kisebb elegyes foltokat, sőt egy termé
szetes módon felújult csoportot is ért. Látszólag nem maradt mentes a Zsi- 
gárd-Gördövény közötti tágas mezőségi térségen telepített kiskanizsai (lövőtéri) tele
pítés sem, ahol az a téli nyúlrágás levezetése céljából közbeültetett Banks-fenyő 
példányokon is felismerhető.

Döntő fontosságú lenne a második generáció megjelenése (őszi rágás), ami -  tekin
tettel a tartós, rendkívüli szárazságra -  külön figyelmet fog igényelni. Eddigi kártevé
se egyelőre nem látszik jelentősnek. Kívánatos lenne, ha a jelenlegi Diprion-fellépés
-  hasonlóan az 1923. évihez -  a kedvező körülmények folytán, azonos gyorsasággal 
szűnnék meg.

Látnivaló, hogy bizonyos és -  sajnos -  mindig több lappangó rovar (és gomba) erde
inkben rendszerint jelen van, és a számukra kedvező helyzetekben, kisebb-nagyobb 
tömegben, időnként -  legtöbbször váratlanul -  kitöréssel állhat elő. Amely területen 
valamely rovar fő gazdanövénye nagy mennyiségben fordul elő és tenyésztés tárgyát 
képezi, ott a megfelelő károsító rovar -  ha csak parányi gócpontokon is -  jelen szokott 
lenni. Minden egyéb fás formációval szemben különösképpen alkalmas erre az erdő. 
Háborítatlan részeiben a magállomány tartósan és szinte észrevétlenül tarthatja fenn 
magát. Mi magunk nem is tudunk róla, mert nem találunk rá könnyen.

Egy példa. Eveken át nem látva az apácalepkének (Lymantriá) sem lepkéjét, sem 
hernyóit, azt hihetnők, hogy ez a veszedelmes kártevő erdeinkből hiányzik. Márpedig 
Károlyinak sikerült 1959. júl. 19-én éjjeli begyűjtésből 1 apácalepkére (hím példányra) 
találnia Gördövényben. Többet fogott Lenti mellett, a zajdai erdőben, csupa hímet.

A biológiai önszabályozás szempontjából szívesen gondolunk a kártevő rovarok ellen
ségeire, a parazitákra. A legtöbbet a rovarvilágból várjuk. Ebben a vonatkozásban emlí
tésre érdemes Károlyinak egy kísérlete néhány begyűjtött, előtte ismeretlen hernyóról. 
Kíváncsi volt a hernyókból származó lepkékre. A hernyók további tenyésztése folya
mán váratlanul érdekes jelenség tanúja lett. A bábok egyikéből fürkészdarázs, egy másik 
bábból fiirkészlégy kelt ki. Ez annak a jele, hogy a hasznos biológiai ellenségek a károsí- 
tókkal együtt a fertőzött területen mindenképpen jelen vannak.

A paraziták mellett jön szóba végül a madárvilág. Szeptemberi jellegét a nyár vége, 
a kora ősz idénye, a költözködés és a helyi fauna állandó madarainak kezdődő moz
galmassága adja meg. A költözés -  a látszólag kedvező időjárás ellenére -  általában 
korai jellegű, viszont éppen az erdei életmódú fajoknál némi kitartás figyelhető 
meg. Kezdetét vette a hasznos közreműködésükkel élen járó széncinege és őszapó csa
ládi kötelékben elinduló helyváltoztatása (peték keresése, főképpen erdeifenyő kul
túrákban). Megfigyeltem Alsónyíresen, ahol a légykapó (Muscicapa) előfordulása is 
kedvező jelenség volt.
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Kiemelem a fekete rigót. Jelenléte a múltban fennálló számarányához viszonyítva hason
ló, és valamennyire egyenletesebb sűrűségre enged következtetést. Közreműködése külö
nösképpen a talajszint lombleveles és tűtakaróján érvényesül. A fekete rigó fészkelését 
a megfelelő cseijeszint segíti elő. Télire is mind több marad vissza, a távozóknak tavaszi 
visszaérkezése különben is túl korai szokott lenni. Szép látvány volt a zsigárdi Homokszőlő 
fenyvesében, pedig e madárnál a gyülekezés szokadan jelenség, egyszerre egy helyen 12-14 
fekete rigót megfigyelnem.

Erdőterületeken a talajszintet járó fácán elterjedése kívánatos jelenség. A kívánalom 
fennáll az erdeinkből származó és onnan kirepülő egerészölyvre is, amely szenvedélyes 
tizedelője az apró rágcsáló emlősöknek. Csak ne kerüljön annyi (sasnak nézett) egerészölyv 
a preparátorok kezébe!

1961. OKTÓBER

A búcsúspille váradan fellépésének harmadik lelőhelye a Nagykanizsai Déli Erdészethez 
tartozó Alsónyíresen található. A hernyók jelentkezése a felsőerdei és a Kiscser-Nagyvölgy 
kerületekben előállott fellépésekkel egyidejű volt (1961. tavasz).

A folyó évi lombfalás intenzitása a 3 területen úgy lenne jellemezhető:
a) az északi (felsőerdei) területen volt a hernyók tömege -  körülhatároltan -  a legsűrűbb;
b) a keleti (Kiscser) területen a fellépés aránylag mérsékeltebb tömegű, viszont jóval 

nagyobb térségre terjedt ki (hatás a Somogyi Homokhát felől?);
c) a háromszög délnyugati sarkában (Alsónyíresen) a fentiekhez képest jelentéktelen 

és csak pár hektárnyi tölgyállományú gócra korlátozódott.
Éppen a közbeeső puszta térségeken egymástól távolabbra fekvő erdei pontokon meg

induló fellépés különböző jellege fog tanulságot adni; a tömegesség, a területi elterjedés, 
a kitörések mértéke, tartóssága, ismédődése stb. alapján. Döntő fontosságú lesz a kialaku
lóban levő fertőzés további terjedésének megfigyelése az ez ideig mentesnek maradt, és hol 
a szomszédos, hol a távolabbi Quercus állományokban.

Szívesen gondolunk arra, hogy a tájunkon tömegesen megjelent és fejlődő rovarállomány 
egyidejűleg már kitermelheti a károsítok nagyobb számú biológiai ellenségét, a parazitákat is.

Ami a búcsúspille leküzdésében közreműködő madarakat illeti, a tél folyamán a kóbor
lásra hajlamos és a fatisztogatást végző madarakra a lerakott peték felszedése vár. Ebből 
annyit-amennyit elvégezhetnek, bár ennek a munkának a mértéke szemmel nem 
kísérhető. A tavasszal jelentkező hernyók apasztásában -  a kölcsönösség arányában akár 
a tizedelés korlátai között is -  majd több „nyári” madár is részt vehet. (Példa rá: egyeden 
kakukk gyomrában 88 búcsújáró pille maradványait találták.)

Azontúl a madarak legeredményesebb munkája az esedeg visszamaradt, illetve a külön 
elkerülő, kisebb gócok elpusztítása útján fog majd érvényesülni. A peteszedő téli vendég
madarak tömegesebb érkezése csak ezután, a hideg idő beálltával lesz várható.

Örvendetes jelenség a fácánnak, nemkülönben a fogolynak egyenletesen fokozódó 
elterjedése -  beleértve a nagy táblák mentén létesített mezővédő erdősávokat és 
erdőnkívüli fásításokat is.

Az ETERNIT FÉSZEKODÚKRÓL

Erdőgazdaságunk kész volt beszerezni az eternit fészekodúkból 10 darabot, a megren
delés azonban nem járt eredménnyel. Némi siker csak annyiban volt, hogy a budapesti 
Madártani Intézetben gyártott fészekodúkból dr Vertse Albert intézeti igazgató külde
tett az én címemre 3 eternit fészekodút -  tiszteletpéldányként, díjtalanul.
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A mintául szolgáló példányokat (A jelzésű 1 db, B jelzésű 2 db) az erdőgazdaság 
rendelkezésére bocsátom, és sor fog kerülni a kihelyezésükre is.

A további beszerzés nehézségeinek magyarázatául az intézet a következőket közli: 
„Rendelést csak 100-as tételben vállalunk, hogy az anyag- és munkabérszámlákat a ren
delőre testáljuk. Az Intézet persze nem fogad el rendelést, segéderőnkből ketten 
munkaidőn túl, maszek előállítással igyekeznek a fészekodúkat különmunkaként meg
csinálni. Egyelőre azonban el vannak foglalva: az Egri Erdővédelmi Állomásnak készí
tenek 100 darabot és intézeti célra 150-et. Csak a jövő év elején állhatnak esetleg ren
delkezésére, ha ugyan bele nem unnak addig a nagyon körülményesen végezhető 
gyártásukba (nyersanyag igénylése a lábatlani eternitgyártól, külön kőfaragó a kifúrás
hoz, általában a gyári előállítás megszervezésének komplikáltsága stb.).”

A fenti körülményeket számba véve, elsietettnek tartanék rendeléssel élni, éppen 
úgy szükségtelen lenne nagyobb tételnek az előjegyzése is. Célszerűbb lesz fából készí
tett fészekodúkkal próbálkoznunk, 2 mintapéldány meg van rendelve a Mecseki 
Erdőgazdaság Baranyakárászi Erdészeténél.

A 3 eternitodú kihelyezésére legalkalmasabb kísérleti pontnak találom:
a) Práter-erdő közepén, az ott állandó üzemben tartott szivattyúház közelében: 

B mintájú 1 db. Ott a felügyelet is biztosítva van. Odúban fészkelő madárfaj a Práter- 
ban -  az állományok jelenlegi korviszonyai mellett; természetes odúk hiányában -  nem 
található, ilyen madárra pedig -  elsősorban széncinegére -  ott szükség van.

b) Két eternitodú (A mintájú ldb, B mintájú 1 db) kihelyezése az alsónyíresi erdész
lak közeli körzetében ajánlatos.

A téli fatermelések során sor kerülhet fatönkodú-kivágások termelésére. Erre alkal
masak a 25-30 cm hosszúságú, belsejükben 15-20 cm üregű, kérges rönkdarabok.

1961. NOVEMBER

A megfigyelések folyamatosak és sorozatosak annyiban, hogy azok visszamenőleg kiter
jednek az 1955. évig talált és nyilvántartott gyapjaspille-fertőzési gócpontok felkeresé
sére, egyidejűleg pedig az újabb erdőrészletek átvizsgálására is.

Külön megfigyelésre kívánkozik egy új lelet a Surdhoz tartozó 9. sz. tag lomblevelű, 
vegyes állományában. Egymáshoz közel 1 gyertyánfán lerakott 2 gyapjaspille-petecsomó 
(nyugalmi állapotban), 3 cserfán búcsúspille hernyóitól visszahagyott 4 bőrzacskó talál
ható. A két különfajú, veszélyes károsítót egymás közelébe gyűlve még sehol nem talál
tam. Attól nem messzire, a 14. sz. tagban is új gyapjaspille-petelerakás található külön
böző fajú fákon: cserfán 2, bükkön 2, vörös tölgyön 1 petecsomó. Az ötből madár csak 
egyet piszkált fel, a többi ez idő szerint ép és érintetlen.

A törzsekre lerakott, egyébként könnyűszerrel elérhető gyapjas csomókat szándé
kosan úgy hagytam. A kétoldalú fertőzöttségnek ezen az izolált helyzetében alkalom 
lesz megfigyelni: a tavaszra várható hernyókelés idején miféle helyzet fog előállni?

Az erdőgazdaság erdeiben új jelenség a téli nagy araszoló (Hibernia defoliaria) 1961. évi 
fellépése. Hernyóitól származó lombfalás a nyugati tájon Kövecses, Győrerdő, a keleti 
tájon Merenye-Irtás egy-egy pontján következett be. A kezdeti fellépés kóstolásszerű 
lombkárosításban mutatkozott meg, főképpen a gyertyánban gazdag állományokban. 
(Némi növedékveszteség.)

A károsító rovar nyomaira ez idő szerint nem találni. A november 23-i bejárás alkal
mával Merenye-Irtásban egyetlen (nehézkesen repülő) hím lepke (a repképtelen tojót 
keresve) került mindössze szemem elé.
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A Hibernia fajok nagy területi kiterjedésére az a körülmény is rámutat, hogy a késő 
ősszel repdeső lepkékből éjjeli lámpafénynél bent a városban is lehetett fogást végez
ni (Maort-lakótelep).

A helyi származású, kisebb cinegerajok kóborlása mind élénkebb. A széncinegét -  
ez a leghasznosabb -  jellegző kíváncsiság alapján megfigyelhető, hogy a tölgymakk 
„terítéken” a férges makkról szorgalmasan szedik fel a tölgymakk ormányos 
(Balaninus) álcáit.

1 9 6 1 . DECEMBER

A károsító rovari gócpontok ellenőrző vizsgálatait folytatva több új leletre találtam.
Ezek egyike a nagykanizsai Alsóerdő 43-as tagjában a búcsúspillének visszamaradt, 

kiürült hernyózacskója. Mint az ismertek közül ez ideig a negyedik különálló búcsú- 
spillegócpont, annyiban nem volt meglepő, mert az erdő -  a kiskomáromi Kiscser és 
a nagykanizsai Felsőerdő erősen fertőzött területei között -  a kirajzó lepkéknek útjá
ba esett. A 70 év körüli, tölgy-cser-bükk-gyertyán vegyes lombállományban az első
nek lerakott fertőzés ezúttal is cserfán található.

Attól mintegy 2 km távolságra, a Fakosi-dűlőre hajló 61 sz. tagban hasonló, kez
deti megszállás nyomait mutatja nem több, de a cserfákon talált 3 hernyózacskó 
búcsúspillétől. Ugyanott került szem elé gyapjaspilléből is 5 régebbi petecsomó. 
Ezeken a már időközben végzett hasznos madármunka is megfigyelhető: felszedve
1, megkezdve 2, üres 1, ép 1 petecsomó. Az ilyen gócpontok megfigyelésre a legal
kalmasabbak.

Megállapítást nyert a tölgy gazdanövényhez ragaszkodó kis téli araszoló (Operopthera 
brumata) jelenléte is. A lepke rajzása november és december hónapokra esik. A Prá
ter-töl gyesben november 28-án talált lepkét Károlyi determinálta. A károsító jelenlétét az 
Alsóerdőn a fa törzséről december 11-én leszedett lepke bizonyítja, bár arra megfa
gyott állapotban találtam. A kis téli araszoló fellépése a nagykanizsai erdészetek terüle
tén új jelenség.

A Madártani Intézettől küldött eternit fészekodúkat kihelyeztem:
a) Práter-erdő közepe táján az A szivattyú őrház közelében széncinege számára 

B mintájú fészekodú (december 4.) 1 db.
b) Alsónyíres erdészlak közelében
A mintájú (kékcinege, barátcinege, fakusz részére) (december 6.) 1 db,
B mintájú (széncinege, csuszka, nyaktekercs részére) (december 20.) 1 db.
Erdeinkben ezek az első mesterséges fészekodúk. El fog válni, hogy vajon elfoglal

ja-e és milyen madár. Legelőbb a széncinege várható.

1 9 6 2 . JANUÁR

A Nagyrécse határában fekvő erdők bejárása rávezetett a búcsújdró hernyók egyes 1961. évi 
nyomaira. Ezekkel a közbeeső gócokkal a kiskomáromi Kiscser és a nagykanizsai Felsőerdő 
vonalon a kelet-nyugati fertőzés frontális láncolata állapítható meg. Az újabban megfigyelt, 
kezdeti nyomok -  egymástól távol esően -  az állami erdőben és az attól különálló 
nagyrécsei termelőszövetkezeti fáslegelő cserfáin találhatók.

A vizsgálat egyidejűleg kiterjedt a gyapjaspille lerakott petecsomóinak a számbavételére is.
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Alkalmam volt felkeresni a Zalaszentjakab községben lakó Csabai és Plauder 
nyug. erdészeket, akik kertjeikbe a madarak számára ki szoktak helyezni saját készí
tésű faodúkat. Az odúk dió-, alma- és egyéb gyümölcsfák üreges törzskivágásaiból készül
tek, beszerzésük elég körülményes volt, újabban Plauder nem is folytatja. Az odúk 
tartóssága 5-6 évinek bizonyult, a még meglevők erősen avultak és többé-kevésbé 
gondozatlanok.

Tapasztalataik szerint egyik-másik odúban széncinege és fakopáncs telepedett meg, 
az utóbbi a nagyobb üregű, illetve a nagyobb öbű faodúban. A nagyobb nyílás vagy 
korhadás folytán állt elő, vagy maga a fakopáncs vájta ki nagyobbra. Az odúkat leg
előbb verebek foglalták el, és sok bajuk volt a macskákkal is. Barátcinegét a kertben 
nagy ritkán figyeltek meg, kékcinegéről, nyaktekercsről, fakuszról, csuszkáról adataik 
nincsenek. A szürke légykapó faodút nem foglalt el, hanem inkább gazdasági építmé
nyen telepedett meg.

A Bárány akárászi Erdészet értesítése szerint a gépi fúrással kivájt, kérges tönkodúk
ra a legalkalmasabb fafajok: hárs, éger, nyír és nyár. Megmunkálás szempontjából jobb 
a nyers fa, mivel a száraz fát nagyon nehéz kifúrni. A külső göcsösség nem számít. A fedőle
mezt kátránypapírból készítik, de tartósabb a horganylemezből álló fedés.

1962. FEBRUÁR

Az erdőgazdaság nagykanizsai bognárműhelyében házilag készített fészekodúból a hó
nap folyamán az erdőkre ki lett helyezve 50 db. A tönkfaodúk néhány kivételével (nyár
fából) sorozatosan éger gömbfából készültek, ugyanígy fog készülni a többi is. Fel
erősítésük szegeléssel és biztosító drótkötéssel történt. Az egyes odúk esetleges 
áthelyezése nem fog nehézséggel járni. A szoktatás és a közvetlen felügyelet érdekében 
a választás a lakott erdészlakok közeiére esett, s kísérletképpen több mintájú fészek
odúval történt.

Az erdészlakok felsorolása a következő:

Zsigárd (Nagykanizsai Északi Erdészet) 7 db
Homokkomárom Búcsúpart (Északi Erdészet) 2 db
Práter (Déli Erdészet) 4 db
Gördövény (Déli Erdészet) 3 db
Alsónyíres (Déli Erdészet) 6 db
Bajcsa (Déli Erdészet) 2 db
Gyurgyánc (Déli Erdészet) 6 db
Nagykanizsai Alsóerdő (Déli Erdézet) 2 db
Nagyrécsei Alsóerdő (Déli Erdézet) 4 db
Szaplányosi Alsóerdő (Déli Erdészet) 2 db
Kiscser (Kiskomáromi Erdészet) 7 db
Nagyvölgy (Kiskomáromi Erdészet) i db
Csonkakő (Kiskomáromi Erdészet) 1 db
Ormánd (Kiskomáromi Erdészet) 3 db
összesen: 50 db.
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Az odúnyílás öbmérete szerint:
28 mm 10 db
32 mm 23 db
46 mm 10 db
C (széles) 7 db
összesen: 50 db.

A 3 etemitodúból kihelyezve: Práter 1, Alsónyíres 2 db. Folytatólagos kihelyezés előtt áll 
Kiskomáromban 4, Surdon 8 fészekodú. A műhelyben készülőben van 24, az előkészített 
nyers gömbfából várható 42 db. A nyugati fekvésű erdészetekhez fog kerülni 62 db. Össze
gezve: a 128 fészekodú a továbbiakra nézve tanulságos iránymutatással fog szolgálni.

1962. m á r c i u s

A február hóban kirakott 50 db fészekodút követőleg a kihelyezés folytatódott.

Szentpéterföldi Erdészet területén
Erdésztelep gyümölcsösében és környékén 6 db
Vadászlak közelében 3 db
Sarokréti gyümölcsösben 2 db
Kövecses erdészlak gyümölcsösében 2 db
Hosszúrét erdészlak 2 db

15 db
Tornyiszentmiklósi Erdészet területén
Vétyemi gyümölcsösben 7 db
Vétyemi telep körül 4 db
Vétyemi Szentesi-sarok nyiladéka szélén 2 db
Vétyemi munkásszállásnál 2 db

15 db
Budafai Erdészet területén
Parkban 5 db
Arborétum területén 6 db
Letenye-Csitár erdészlaknál 1 db
Kistolmácsi erdészlaknál 1 db
Istvándi munkásszállásnál és erdészlaknál 2 db

15 db
Nagykanizsai Déli Erdészet területén (pótlólag)
Surdi faiskola területén 8 db
Szentháromság (Belezna) erdészlaknál 1 db

9 db
Nagykanizsai Északi Erdészet területén  (pótlólag)
Felsőerdő Kele-erdészlaknál 1 db
Összesen: 55 db

Következik a közeli napokban (április)
Bánokszentgyörgyi Erdészet területén  16 db
Kiskomáromi Erdészet területén  4 db
Egyebütt 7 db.
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Kihelyezve lesz összesen házilag készült faodúból 130 db, beszerzett mintaodúból
2 db, eternitodúból 3 db, végösszegben 135 db.

1962. á p r il is

A fészekodúk kihelyezése a Bánokszentgyörgyi Erdészet területén ebben a hónapban 
(a 2., 9., 14. napjain) került sorra:

Haraszti erdészlaknál 2 db
Márki erdészlaknál 2 db
Bucsuta 2 erdészlaknál 2 db
Bucsuta 1 erdészlaknál 2 db
Valkonya erdészlaknál 2 db
Győrerdő 1 erdészlaknál 2 db
Győrerdő 2 erdészlaknál 2 db
Mérete 2 db
Összesen: 16 db

Kiskomáromi Erdészetnél
Kiskomáromi belső csemetekertnél 1 db
Csikótilos erdészlaknál 3 db
Nagykanizsai Északi Erdészetnél
Obornaki erdészlakhoz 2 db
Kihelyezhető lesz újabb pontokon 4 db

Összegzés

Házilag készített tönkodú 129 db
Mintául rendelt kész fészekodú 2 db
Eternitodú 3 db
Összesen: 134 db

Osztályozva

öbnagyság 28 mm 27 db
öbnagyság 32 mm 74 db
öbnagyság: 46 mm 24 db
széles nyílású, C jelzésű 9 db
Összesen: 134 db.

A tavaszi időjárás rendkívüli fordulatai hatással voltak a madárvilág életére és moz
galmasságára is. A növényi vegetáció és az áttelelő rovari élet kibontakozása több hetes 
késedelmet szenvedett. Az átlagos középértékű jelentkezésekhez képest a rovarokkal 
táplálkozó madárfajokból a költözködők nagyobb része elkésett, az elszéledő életmó
dúaknái pedig a fészkelés előkészítése tolódott el.

Egyes legutóbb megfigyelt pontokon az odúfészkelő madarak ott tartanak, hogy 
a számukra új szerelvényekkel előbb ismerkednek.
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A madarak tavaszideji vándorlásáról és elhelyezkedésükről vett megfigyelések alapján 
tájunkon megállapítható jelenség, hogy a hasznos fészkelő madarak száma szemmel látha
tóan visszaesett. Ez a sajnálatos helyzet kiváltképpen a költözködő fajoknál állt elő. 
A visszaesés okozója ezért is az országhatárainkon túli, délvidékekre eső, 5-6 hónapos téli 
tartózkodás károsító hatásaiban keresendő. A télutó és a tavaszelő időjárásváltozásai zavart 
okoztak a tájon belül tartózkodó (állandó és vendég) erdei életmódú madaraknál is.

Ami a károsító rovarok tavaszi fellépését illeti, ez mind nagyobb mértékű és nagyobb 
kiterjedésű. A múlt évinél is jelentősebb az erdeifenyő ültetésekben a Diprion levéldarázs 
álhernyóinál, hasonló a lomblevelű állományokban a téli nagy araszoló (Hibemia), hozzá 
még a téli kis araszoló (Operopthera) hernyóinál. Fellépésük lombkóstolással, illetve -falás- 
sal május hó első harmadában mutatkozott meg.

A hernyók tömegének leküzdése a madaraktól már nem várható. Abban az élők vilá
gából a leghatásosabb közreműködők -  a biológiai egyensúlyi állapot érdekében egyide
jűleg elszaporodó -  a parazita rovarok lehetnek.

A búcsúspille múlt évi petéinek ez évi alakulásáról a közeli napokban (június elején) 
nyerhetünk majd képet. Egyidejűleg lesz megfigyelhető a gyapjaspille (Lymantria) petele
rakásából származó állapot a Nagykanizsa Déli és Északi Erdészetek területén. A szórvá
nyos előfordulású magállományfoltok állapota -  a madarak közreműködése miatt -  meg
nyugtatónak látszik.

A hasznos madármunkáról általában ismeretes a kezdeti fertőzés lokalizálásának jelle
ge, a kiterjedt kitörésekkor viszont a leküzdés szerepe leginkább az élősdi rovarokra 
(fiirkészfajókra) vár. Például a Diprion álhernyóinak speciális pusztítója az Exenterus mar- 
ginatorius nevű fürkész (Brehm-Lósy 1906. 280. képen is bemutatva). Elszaporodásuk 
kincset érő lenne -  a használatos vegyszerek alkalmazásával szemben is. A parazita rova
rokról írja Hermán Ottó: „azt a csodaszerűséget mutatják ki, amelyet az anyatermészet 
az életet korlátozó s így az életet az egyensúly értelmében szabályozó eszközeiben kifejt, 
amidőn az életet élet árán életcsere útján fakasztja.”

A rovarpusztító madarak szaporítása érdekében kihelyezett fészekodúk igény- 
bevételéről átfogó kép ez időre még nem alakulhatott ki. A megfigyelések folyamatban 
vannak, és jó időbe fog kerülni, amire az adatok számba vehetők és értékelhetők lesznek.

Irányadónak tartjuk a gazdasági madártan tudósának, Chernelnek már 1898-ban 
előrebocsátott alábbi megállapítását: „Esetleg a kezdet sikertelensége senkit se riasszon 
el további kísérletektől. Lehet ugyanis, hogy a madarak azonnal nem fogják a kínált alkal
matosságot elfoglalni, mert nem szokták még meg.” Legutóbb Vertse írja: „egyes kísérleti 
telepeken is az odúk igénybevétele nem mindig kielégítő.” (Aquila 1960-61. évkönyv.)

Nálunk, ahol a kiterjedt erdők területén most alkalmazzuk elsőként, ez a kérdés annál 
inkább problematikus. A megfigyelések azonban újabb próbálkozásokra ösztönözhetnek.

1 9 6 2 . j ú n i u s

A búcsúspillére vonatkozó, múlt nyári kísérleti előrejelzés eredménye ebben a hónapban 
megmutatkozott. A nagykanizsai Felsőerdő egyetlen pontján augusztus 11-12 éjjelén a 
Károlyi Árpád által végzett, lámpafénynél begyűjtött 955 db nemző lepkéből a leg
többje nősténynek bizonyult, amelyek 85%-a petéit már kiürítette. A petékből szárma
zó hernyók tömege elsőben június 6-án -  az 1961. évi lombrágás helyén volt megfi
gyelhető. Ugyanarra az időre és hasonló tömegben jelentek meg a hernyók a Kiskomáromi
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Erdészet Kiscser-Nagyvölgy fertőzött Quercus állományaiban. A hernyótömegek láttá
ra egyidejű szemle kívánkozott a két távol eső góc frontális támadásának közepe táján 
lévő, a Sárszeg melletti (nagyrécsei) erdőben, ahol január 18-án kisebb „jelenléti mag- 
állományra” (száraz hernyózacskóra) sikerült rátalálni. A június 7-i szemle ezen a helyen 
is az új hernyók tömegesebb fellépését találta, igazolva ezzel a Somogyból kiinduló kelet
nyugati, kialakult vonalnak a megerősödését. A nyugalmi állapotban lévő, kezdeti fertőzés 
nyomaira a nagykanizsai Alsóerdőben is rátaláltam, amely szintén ebbe a vonalba esik.

Figyelemmel kísérve az erdőgazdaság állományait, egyes kezdeti gócok -  ez idő szerint 
még összefüggés nélkül -  újabb erdőrészletekben is megtalálhatók. így Szaplányos, 
Surd, Alsónyíres kerületeiben is. Ez a bevezető állapot a fertőzésnek már déli irányú kiter
jedésére mutatna. A múltból vannak példák arra, hogy ezek a jelenléti maggócok periodi
kus kitörésre nem mindig találnak.

Hivatkozással az elsőnek végzett Károlyi-féle fénycsapdázás adataira, ugyanakkor 
a búcsújárókon felül zsákmányolt 546 db egyéb lepke között felismerhetők voltak 
az araszolók (Geometridae) és a -  különböző molylepkék mellett -  bagolylepkék 
(Noctidae) egyes példányai is. Tudvalevő, hogy a nagy és a kis araszolok hernyói május 
végén és június első napjaiban ugyanígy végeztek mérsékelt lombrágást erdeink lomb- 
fa-állományaiban. A Hibemia hernyói Szaplányos 30-31 tagjaiban, Bánokszentgyörgy 
kerületében gyertyánon, az Operophthera hernyói pedig Práter északi két tagjának 
tölgyfáin.

A gyapjaspille (Lymantria) már ismert és nyilvántartott kezdeti gócai folyamatos 
megfigyelés alatt állanak. Ezeknél a kilátások ez idő szerint megnyugtatónak 
tekinthetők.

Időszerűvé vált felülvizsgálatot tartani a kihelyezett madárodúknál, a fészek felépí
tése és a költés körülményeinek vizsgálatával. Június folyamán a Nagykanizsai Déli, 
Északi és Kiskomáromi Erdészetek 12 kerületében 55 db fészekodút volt alkalmam 
az odúk tartalmának számbavétele céljából felnyitni. Ezt a revideálást elsősorban szük
ségessé tette a betelepedett mezei verebek költésének megnehezítése (fészkeik eltávo
lítása útján), egyben számba volt vehető a hasznos madárfajok helyfoglalása is.

A verebek 16 odút foglaltak el 30%
Ami örvendetes, 13 odúba cinegék telepedtek 
és végeztek költést 24%
Készülőben lévő (vagy talán elhagyott?)
cinegefészekre találtam 9 odúban 17%
A madárfaj szempontjából kérdéses maradt 7 odú,
ezekben a behordott anyag minősége hol cinegére,
hol újból verébre engedne következtetni 13%
Mogyorós pele (Muscardianus avellanarius) elfoglalt 2 odút;
1 odút Szaplányosban pelével, 1 odút Zsigárdon 2 pelével 3%
Június utolsó napjáig üresnek bizonyult 7 odú,
ebből 2 odút a bajcsai erdőben cinege vett igénybe,
de csak éjjeli szállásul 13%

Elveszettnek tekinthető 1 odú a Práterben. Bár az a lombos erdőben jól elrejtett 
volt, a friss nyomok tanúsága szerint csalánszedők, illetve csavargók lopták el.
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Az odúfészkelésről az országos tapasztalatok is általában a legváltozatosabb adato
kat mutatják. A továbbiakra nézve részletes környezettanulmányra lesz majd szükség, 
és a tanulságok azokból lesznek levonhatók.

1 9 6 2 . j ú l i u s

A kihelyezett fészekodúk kinyitásakor derült ki, hogy a házikót megfeszítő tartólécen 
a felső szegezőlyuk túl alacsonyan lett kifúrva. Emiatt aztán a fedéltető a dugójával csak 
körülményesen emelhető ki. Helyesebb a tartólécet hosszabban kinyúló méretűre 
szabni. Az eternitodúk kinyitása jóval könnyebb.

Hogy mennyire szükséges a fészekodúk felülvizsgálata, igazolja ezt a többiek mel
lett a Biidafa-pusztai szemle. Amennyire örvendetes, hogy a kihelyezett 11 faodúból a vere
bek ott egyet sem foglaltak el, annyira sajnálatos, ami a lakáshoz jutott cinegékkel tör
tént. A 4. sz. tönkodúban 7 db tojás, a 7. és 9. sz. tönkodúban a zsenge cinegefiókák 
pusztultak el. A dögrovarok lárváitól ellepett maradvány a fészekodúk teljes kitakarítá
sát tette szükségessé. Az anyamadarak pusztulásának oka ismeretlen.

Annál megnyugtatóbb volt a lelet 5 fészeknél. Ezekbe cinege telepedett be -  zöld
mohát és szőranyagot használva fel a fészekcsésze építéséhez. A 3. sz. odúban 5 élő fió- 
ka várta a kireptetést (júl. 9.). Az 1., 10., 11. sz. fészekodúkat ugyanakkor üresnek, il
letve lakatlannak találtam. Tisztán maradt és ép állapotuk, valamint lyukbőségük (28, 
32, 32 mm) a jövőre nézve biztató.

Az első fészkelést pótló, illetve a második költésre valló időszaki aspectus jelensége
it figyelemmel kísérem. Az idei tavaszodás időjárásbeli fordulatai mindenesetre lénye
ges befolyást gyakoroltak madarainknál is a fészkelés és a költés végzésére.

Az ormándi erdőben kihelyezett C odú arra mutatna, hogy abból egész raj szürke 
légykapó repült ki.

1 9 6 2 . AUGUSZTUS

Az erdőgazdaság területén mintegy 30 erdei telepen kihelyezett fészekodúk felülvizs
gálata -  kinyitással -  folyamatban van. Az odútelepek pontjainak megválasztása első
sorban a környezet szempontjából igényel figyelmet. Ez a figyelem nem egyedül a kivi
telezéshez szükséges, hanem beleszólása van abba magának a madárfajnak, sőt a fajok 
egyes példányainak is. A megtelepedés szempontjából kívánatos madárpárok igényei 
előre nem láthatók, erről legkevesebb két költési idény tapasztalataiból leszűrhető tanul
ság fog majd képet adni. Erdőgazdaságunknak nagy kiterjedésű és tájanként is változó 
területén az egymástól távol eső pontokon ezúttal az elsőévi kísérletről van szó. Elte
kintve egynéhány kivételtől, legjobb lesz az odúkat a tél folyamán is helyükön hagyni, 
így a madarak őszi-téli kóborlásuk idején azokat felismerhetik, látogathatják, ezzel aztán 
meg fogják könnyíteni állásfoglalásukat is, hogy a jövő évi költésükbe idejében bele
kezdhessenek.

Az odúk felett végzett szemlék a legkülönbözőbb leletekre mutatnak.
A példák egyike az ormándi erdőre vonatkozik. Ott előzetes megfontolások alapján

3 tönkfaodú lett kihelyezve (II. 14.): nagy nyílású C odú 2, és a legkisebb öbnyílású (28 
mm-es) 1 odú. A hely és az öbnyílások megválasztása ezúttal kedvezőnek, illetve sze
rencsésnek bizonyult. Az 1. sz. C jelzésű odúba betelepedett a tavaszi költözéskor vár- 
va-várt sziirkelégykapópár Fészküket „lószőrből” könnyen megépíthették, mivel arra 
az anyagra manapság az erdőn ritkaságszámba menő lóistállónál közel találtak rá. A távo
labbi, 3. sz. C odúban erre a madárfajra hasonlóan jellegzetes, „lazán rakott, száraz,
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hosszú szálú fűanyagra” találtunk. Eredménye az volt, hogy VII. 4-re a légykapók 
egész raja kelt szárnyra. Megközelítettük ezzel azt a célt, hogy az ormándi telepített 
erdeifenyő fiatalosok levéldarazsai (.Diprion, Evetria) pusztítókra találjanak. Ami a 2. sz. 
28 mm-es tönkfaodút illeti, abba fakusz betelepedését vártuk (jelenléte télen megfi
gyelhető volt), viszont az odú kinyitása után talált kevés fészekanyag csupán 
készülőben levő, valószínűleg abbamaradt alapozásra vallott. Maga a bejáró madár is
meretlen maradt. Ennél az odúnál kivételes jelenség volt a fakopáncs munkája. (Egy 
példány a szemle alkalmával éppen jelen volt.) A madárács a nyílás peremét 1 cm szé
lességben szabályszerűen körülkopácsolta. Én ezúttal az öbnyílás tágítására gondoltam. 
Warga Kálmán ornitológusnak viszont az a véleménye, hogy a fakopáncs a még nem 
teljesen kiszáradt tönkodú kérge alatt rovar után kutatott volna.

A mezei veréb odúfészkelése nemcsak a parkokban és kertekben, de a mezőségi táj
részletekhez közel eső erdei pontokon is országos jellegű probléma. Ilyenformán áll
tak elő azok az esetek, amikor a kisöbű odúkat is betolakodó mezei verebek foglalták 
el, és nem egynél a fészek építésébe kezdő cinegét is az odú elhagyására kényszerítet
ték. Előre látható volt, hogy a mezei veréb nem fog hiányozni például Gördövény, 
Gyurgyánc, a surdi arborétum térségéből, de elfoglaltak odúkat a nagyobb erdőtestek 
mélyére eső gyümölcsfás kertekben is; pl. a szentpéterföldi Sarokrét és Hosszúrét, a bánok- 
szentgyörgyi Haraszti és Valkonya. A verébfoglalt odúk száma 25 %-ra tehető. Veréb
mentes telepeknek bizonyultak: nagykanizsai Alsóerdő 2, nagykanizsai Alsónyíres 5, 
Homokkomárom 2, Bajcsa 2, Kiscser 5, Csikótilos 3, vétyemi munkásszállás 2, vadász
ház Szentpéterfölde 2, Győrerdő I. 2, Budafa 11, összesen 36 odúval.

A kinyitásra került odúk -  legutóbb a költési idény befejeztével -  teljes egészükben 
ki lettek tisztítva, hasonlóan a lakatlanul maradt és a kártékony állatok által elfoglalt 
odúk is. 103 odúból 4-ben peléket találtunk (mogyorós pele: Szaplányos 1, Zsigárd 1; 
nagypele: kiskomáromi Csikótilos 2), a darazsak a C odúba telepedtek be (Alsónyíres 1).

Tájékoztatóul a madárlakta odúk száma: teljes fészekcsészében 65%, megkezdett és 
befejezetlen fészekalappal 15%, lakatlanul maradt 20%. A látogatott fészkekből a szén
cinegékre esik: teljes csészével 37%, befejezetlen 10%, összesen mintegy 47%. Ez a cine
gékre vonatkozó arány többé-kevésbé kielégítőnek, legalábbis biztatónak lesz 
tekinthető.

Különösen érdekes lelet került elő a Nagyrécse-erdésztelep kertjében almafára szerelt,
2. sz. 32 mm-es öbű tönkfaodúból.

Az első kinyitáskor (VI. 7.) az odúba behordott kevés moha- és szőranyag készülőben 
levő cinegefészekre mutatott. A fészekcsésze további építését aztán a madár abbahagy
hatta, mivel az újabb kinyitáskor (VIII. 13.) ott csupán a korábbi anyag volt található. 
Az odúból azonban kiemeltem egy rovarbábot. A mintegy 30 mm hosszú bábot gyufás- 
dobozba helyeztem. Egy hét múlva betekintve a dobozba gyapjaspille (Lymantria) 
nőstényére találtam, amely már elpusztult. A dobozt félig telten már telerakta -  sűrű 
gyapjúban -  tojásaival. Az irodalom szerint: „a bábállapot rövid, a báb ágak között fel
akasztva csüng le.” Ezzel ellentétesen ez a báb nem állt csüngő helyzetben, hanem a sima 
falú, zárt odú fenekéről került elő. Magán a fán a pillétől nem volt jel található.

Ez a lelet és a vele egyidejűleg (VTII. 13.) a nagyrécsei kerülettel szomszédos 
Alsóerdő szálas állományában éppen a petéi lerakását végző nőstény gyapjaslepke (leemel
ve a cserfa törzséről) arra mutatnak, hogy a kérdéses erdőtest Quercus állományaiban
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a károsító egy-egy góca mindmáig jelen van. (Adat ahhoz a részhez, amely az 1931. évi 
alsóerdei hernyódúlást tárgyalja.)

A gyapjaspille az ormándi erdő magasszálas részletéből sem hiányzik. Az augusztusi 
lepkerajzáskor a 3. sz. C odúba 3 lepke telepedett be, onnan kirepült 2 hím, a nőstény 
lepke viszont elfogható volt, de petéit a zárt odúban már lerakta (VIII. 24.). A peték 
száma 550 körül. Az odúk kinyitása alkalmával az oda beszállt Maniola (cigánylepke) 
több odúból repült ki.

1 9 6 2 . SZEPTEMBER

A kihelyezett 131 fészekodúból mostanáig kinyitott és átvizsgált 112 odú a következő 
szemléltető adatokat szolgáltatta a repnyílások öbméretei alapján:

25 mm-es cinege által lakott 1 eternitodú

28 mm-es cinege által lakott 12
cinege által kezdett, de befejezetlen fészekcsésze 3 
veréb által elfoglalt 5
lakatlan maradt 2
pele által elfoglalt 2

24 tönkfaodú
(utólag törpeegér által elfoglalt 1 odú)

32 mm-es cinege által lakott 25
cinegétől befejezetlen 4
veréb által elfoglalt 16
lakatlan maradt 13
pele által elfoglalt 1

57 tönkfaodú
2 eternitodú

46 mm-es cinege által lakott 6
cinegétől befejezetlen 5
veréb által elfoglalt 4
lakatlan maradt 5

20 tönkodú
(utólag törpedenevér-szállás 2 odúban)

C mintájú
5-10 cm nyílású cinege által lakott 1

szürke légykapó által lakott 2
veréb által elfoglalt 1
abbahagyott fészek 2
lakatlan maradt 1
darázs által elfoglalt 1

109 tönkfaodú
_____________________________________________________________________3 eternit odú
Összesen: 112 odú.
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Az adatokból látnivaló, hogy ahány a megvizsgált odú, annyiféle -  hol pozitív, hol 
negatív -  az eredmény Összefoglalásként a következőket mégis megállapíthatjuk:

1. A kihelyezések idejét elsősorban az előrehaladott tavaszra kitolódott elkésettség 
jellegzi. Az odúk kihelyezése: február hónapban 44%, március hónapban 43%, április 
hónapban 13% volt.

2. Az elkésettség következménye a lakatlanul maradt odúk nagyobb száma: 21 odú 
(19%). Részben ennek tudható be a megkezdett, de befejezetlen fészekcsészék száma 
is. A megtelepedésre legkívánatosabb cinegék által megismételt (kétszeres) költésre 
mindössze 2 odú a bizonyíték.

3. A fentiek ellenére is kielégítőnek minősíthető a cinegék megtelepedése: 45 odú lakott 
(40%), továbbá 12 odú fészekanyag behordásával megkezdett (10%). Az ilyen próbál
kozás és a fészkek cserélése a széncinegéknél általában megfigyelhető. A cinegefészek 
alapanyagát szinte kivétel nélkül zöld famoha képezi, amelyet emlősállatok szőrzetével 
egészít ki. A széncinegék között kékcinegére 1 odú adott bizonyítékot (Győrerdő I.).

4. A verébprobléma előre is látható volt (23%), s ez továbbra is gond maradt. A me
zei verebek különösebb válogatás nélkül, még a kisöbű (28 mm) odúkba is betolakod
tak. Volt eset, hogy a csészeépítő cinegét szorították ki. A verébkérdés a kihelyezési 
hely pontjainak megválasztásával függ össze. Talán valamit segítene a 25 mm-es, sima 
fúrású odúk alkalmazása, elsősorban a lakott erdésztelepek körül.

5. Az odúk elosztása öbnagyságuk szerint:

28 mm 23 %
32 mm 52 %
46 mm 18 %
C_____________________■]%_
összesen: 100 %.

A repnyílástípusok számaránya a helyi adottságok alapján többféleképpen variálha
tó. Nézetem szerint a fennálló számarány a következő, 1963. őszig kiterjedő teljes évsza
ki költésre nagyjában megfelelő. Módosítás (áthelyezés, kicserélés) szempontjából leg
előbb a 32 mm-es odúk javára kell dolgozni.

6. Az idegen odúlakók eltávolítása céljából (mostanáig 8% körüli előfordulással) fel
tétlenül ajánlatos az odúk gyakoribb átvizsgálása. A mogyorós pele (Muscardianus avel- 
lanarius), a nagypele (Glis glis), a törpeegér (Micromys minutus), a meztelen csiga (Limax), 
valamint a rovarok (hangya, darázs, bogár, lepke) előfordulása ezt mindenképpen meg
követeli.

Érdekes jelenség és hasznosan könyvelhető el a murakeresztúri Gyurgyáncz- 
erdőben a madarak költése után (szept. 26.) a törpe denevérek (Pipistrellus pipistrellus) 
(4+1=5 denevér) beszállása a 2 üres (46 mm-es) odúba.

Sajnálatos lelet volt viszont a 2 odúban elpusztult cinege (fejletlen) fiókákra, majd 
kihűlt tojásokra való rátalálás (Budafa, júl. 9.). Macska, mókus aligha volt gyanúsítható, 
hacsak nem az anyamadár elfogásával. Az elhullás beállhatott az abnormis hidegtől, 
esetleg a rovari táplálék hiányától is.

7. Kihelyezett odúk erdészetek szerint:
Nagykanizsai Déli 42, Nagykanizsai Északi 12, Kiskomáromi 16, Bánokszentgyörgyi 

16, Budafai 15, Szentpéterföldi 15, Tornyiszentmiklósi 15. Összesen: 131 odú. Ebből 
elveszett 3, megrongált 2, túl későn kihelyezett 4, kérdéses (felnyitatlan) 10 odú.
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Amennyiben az erdőgazdaság további odúk alkalmazását tervezi, a kiegészítés 
egyelőre 30-50 odúig elegendő is lenne. A következtetések alapján és a leendő tapaszta
latok kiegészítésével az odúk sűrítésére legelőbb látszanak alkalmasnak:

Alsónyíres -  a déli és középső tájrészleten,
Budafa arborétum -  a nyugati tájrészleten,
Kiscser -  a keleti tájrészleten.
Azzal a fontos körülménnyel mindenesetre számolni kell, hogy az egyes madárfajok 

speciális igényei a fészekanyag begyűjtése, valamint a táplálék minősége és tartamossága 
szempontjából lehetőleg kielégíthetők legyenek. Ez természetesen vonatkozik az 
odúfészkelő madarak mellett a nyíltan fészkelőkre (bokorlakókra), sőt a költözködés
ből visszatérőkre is.

Végezetül még egy kérdéssel, a hasznos madarak pusztítójával, a héjával foglakozom. 

H éják  f é s z k e l é s e  a  d é l - z a l a i  e r d ő k b e n

A héja -  használatosabb nevén a galambászhéja -  a Délzalai Erdőgazdaság területén fau
nabeli, állandó madár. Fészkelése révén erdeink életközösségéhez tartozik. Éppen a fész
kelése (ha nem is nagy számú) veti fel a madárvédelem és a vele kapcsolatos erdővé
delem problémáit.

A héjáról -  egybevágóan az általános állásfoglalással -  változatlanul mindig az volt 
a véleményem, hogy minden időben és minden eszközzel irtandó. Prédázó területe 
szinte korlátok nélküli. Alattomos módszerével többnyire új utakon indul el az erdőből, 
és vérszomjától űzetve siklik végig a kívüleső területeken is. Apróvad, madár, baromfi 
nincs előtte biztonságban, amerre csak útja viszi -  Homoki-Nagy szavaival élve -  "szárnyas 
leopárd módjára űz, vág, markol, gyilkol, marcangol.”22

Kíméletet nem érdemel annyi keveset sem, amennyi vágómadaraink legtöbbjét 
megilleti nemcsak természeti ritkaságuk miatt, hanem „rablásuk” nemesebb módszere
inek tekintetéből is. A héja lesbe ülő és orvul támadó, példátlanul alattomos gyilkos. 
Vadászterülete pedig főképpen a rejtekhelyekben gazdag erdő.

A héja országszerte az aránylag gyér számban fészkelő ragadozó madaraink közé 
tartozik. A jelek szerint kiterjedtebb vadászterületre van szüksége. Pdtkai szerint nyá
ron mintegy 5 km-es körzetre, télen nagyobbra.23 Mi Homokkomárom körzetében 
fészkeit egymástól már 2 km-re is megtaláltuk, zárt szálas lomberdők mélyén. Leg
többször az egerészölyv fészkét szokta bitorolni. Korai letelepedésével ugyanis 
megelőzi a jámbor ölyvet, így annak elfoglalja a fészkét. Ezzel is kárt okoz.

Évtizedekkel ezelőtt még ritkábban előforduló esetnek számított, amikor a héja -  az 
intenzív vadgazdálkodás érdekében rendszeresen gyakorolt üldözés után -  egyszer- 
másszor erdeinkben is fészkelésbe kezdhetett. A fegyveres személyzet már a fészeknél 
vagy annak közelében az anyamadarakat puskázta le. A tojások, majd a fiókáik kisze
désére legtöbbször nem is kerülhetett sor. Pusztításuk minden időben rendszeresen 
folyt (fogókosárral, vadászuhu mellől, magasabb lőpénzzel is díjazva). A háborús 
években azután változott a helyzet -  a héják javára. Égyre több adat érkezik a tájon 
belül történő fészkelésükről, szaporodott a preparálásra beküldött, lőtt héják száma, 
közte erős tojó példányok és nyáron lőtt fiatalok is. Mindez arra mutat, hogy a fészkelő 
héják száma szaporodóban van. Ebben a körülményben nyilvánulhat meg a bennszü
lött példányok ragaszkodása az anyafészekhez, eredetében mindez azonban a vadőri 
szolgálat felületességét is igazolja. Sajnálatos, hogy annál több az elpusztított egerész
ölyvek száma.
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Közben a múlt egyes jelenetei elevenednek meg előttem. Az egyik: a vízszint felett 
alacsonyan húzó héja egyetlen markolással kiemeli fiai közül a tojó tőkés récét, utána 
zsákmányával megterhelten, elégedetten húz tovább, be az erdő sűrűjébe. Másik kép: 
az 1000 hektáros pagonyban nyilvántartott fekete harkályt kilesve, a héja üldözőbe veszi 
és vad iramodással hajtja a szálasokba menekült madarat -  a végkimerülésig. Újabb 
kép: homályba burkoltan utánahúz a tavaszi alkony csendjében gyanútlanul szárnyaló, 
de már kiszemelt erdei szalonkának, hogy ha reptében el nem érné, reá csapjon a rudas 
erdő avarján megszálló áldozatára. Egyszer-másszor alkalmam lett volna a héja táplál
kozását magánál a fészeknél is közelebbről megfigyelni. Egyrészt azonban nem vártuk 
meg a fiókák felnevelését, másrészt annyi rászánható idővel sem rendelkeztem, mint 
egyes megfigyelők, akik a fiaikat nevelő héják élelemjegyzékéről valósággal felháborí
tó adatokat sorolnak fel; a begyűjtött zsákmány számtalan emlősfajra és madárfajra ter
jed ki, beleértve a legkisebbeket is. Az északi tájakról kontinentális kóborlása útján nálunk 
is átvonuló héjáknál kártevőbb a fészkelő héjapár, amely nyáron át is ráront az éppen 
költését végző hasznos madarakra, és mindezt -  kilesve az anyamadarakat -  mozdulatlan 
lesállásból végzi el.

Solymászok tapasztalták, hogy a héja a vándorsólyomnál is sokkal kitartóbb 
vadüldöző. (Egy alkalommal megtörtént: a galambot üldöző héja a kanizsai vágóhíd 
magas falazatán levő üvegablakhoz vágódott, olyan erővel, hogy utána szárnyatörötten 
hullott le.)

A héja minden ragadozó közül a legrátermettebb fogoly- és fácánvadász! Fácánvadá
szatra a legjobb pedző madár, a fogoly legszámottevőbb ellensége, az apróvad fő üldöző
je! „Ismerünk eseteket, amikor egy bizonyos kisebb területen valamely mérsékelt 
számban költő madárfajt az ott fészkelő héjapár valósággal kiirtott” (Vasvári). Erős a gya
núm, hogy mint a fán élő fajok vadászatában nagyon gyakorlott ragadozó, a dél-zalai 
erdőkben a héja részes a harkályok, küllők, rigók és egyéb fajok állományában megfi
gyelhető veszteségben is. Annyi feltehető -  és ez szolgáljon némileg mentségére -, hogy 
„sokoldalúsága” odáig is kiterjedhet; apasztja a nemkívánatos szajkót és mókust is.
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TERMÉSZETVÉDELMI TANULMÁNYOK

A természetben mozgó, erdészként, vadászként és ornitológusként tevékenykedő, 
feljegyzéseket, majd cikkeket és tanulmányokat készítő XX. századi szakember 
szinte szükségképpen eljutott a természetvédelem gondolatáig. Barthost madár
tani munkássága a két világháború közötti időben -  miként már láttuk -  a kis- 
balatoni kócsagrezervátum „gondnokságához" vezette el. Ugyanebben az időszak
ban a természetvédelmi propagandát is szorgalmazta. A nordcapi útjáról 
készült könyvében írja: „Több esetben láttam már szükségét annak, hogy falusi 
iskoláinknak a »Madarak ésfák« napjára népies nyelven megírt ismertetéseket 
állítsak össze. Ezek egyikét -  nagy örömömre -  Zalavármegye alispánja hivatalos 
használatra félezer példányban sokszorosítana” (42.0M.).

Nem tudjuk, hogy melyik műről van szó, de a korból, a harmincas évekből 
Barthos nak két ilyen „népies nyelven megírt" anyaga maradt fenn. Ezek címe: 
A favágók és erdei madarak jó pajtások, továbbá (három címváltozattal is) Egy 
fehérgólyapár családalapításának nehézségei, vagy Gyuri és Jancsi bojtárle
gények példával bizonyították be, hogy mennyire szeretik az erdőt és a mada
rakat, vagy Szeressük az erdőt és segítsük a madarakat! Példaként az első 
„tanmesét"itt közöljük.

Barthos a II. világháború után, 1947. október 12-én újjáalakult Országos Ter
mészetvédelmi Tanács (OTvT) tagja volt.24 Ebből az időszakából fennm aradt egy 
javaslata, amelyet a földművelésügyi miniszterhez ju tta to tt el. Barthos kérte, 
hogy a földosztás során birtokhoz ju to tt újgazdákat madárodúk kihelyezésére 
kötelezzék, illetve a fahasználatok engedélyezését is ehhez kössék. Az FM-ből 
a javaslatot áttették az OTvT-hez, ahol az ügy el is aludt.25 Nem olyan idők jártak, 
amikor egy ilyen madár- és természetvédelmi rendeletet ki lehetett volna adni. 
Barthos javaslata mindenesetre arra mutat, hogy ő még 1949-ben sem látta 
(nem akarta látni?), hogy az országban milyen átalakulások történnek. Az állam 
ekkor kiépülő „mindenhatósága" nem csak a jóra való törekvés biztosítéka volt. 
Barthos 1949 után -  amikor az OTvT-ét főleg ideológiai alapon szervezték újjá
-  a tanácsból ugyan kimaradt, de a természetvédelmi hivatallal és a tanács 
utódjával továbbra is kapcsolatban volt. Barthos fő  művében, a Nagykanizsa-vidé- 
ki madárvilág leírásában sem kerülhette meg ezt a tém át (Természetvédelmi 
szempontok). Végül pedig egy hírlapi cikkre vonatkozó írását idézzük, amelyet a 
zsigárdi Zrinyi-hársról állított össze.
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I. A FAVÁGÓK ÉS AZ ERDEI MADARAK JÓ PAJTÁSOK

Kedves Gyermekek, Leányok és Fiúk!

Az elmúlt tavaszról egy valóságos történetet mondok el nektek, hallgassátok és tanul
játok meg, hogy soha el ne feledjétek, még inkább azért, hogy emlékezzetek reá.

A Ciperes nevű öreg erdőben mindenszentek után favágásra került sor. Sok favágó 
munkásra volt ott szükség. Jött is közel kétszáz, a legtöbbje falusi földműves és napszá
mos ember, hogy a tél folyamán is pénzt keressen a maga és családja részére. Az erdei 
munkára jelentkeztek a zalai és somogyi falvakból fiatalabb és öregebb, háborút viselt 
és legénykorú, több-kevesebb iskolát járt emberek, közöttük egészen szegények és módo
sabbak is. Mind kemény tenyerű, komoly, dolgos ember, akik hónapokon keresztül, 
száz meg száz veszedelem között, hajnaltól napestig, havas esőben, hóban, hidegben, 
fagyban végezték nehéz munkájukat. Maguk csinálta föld- és fakunyhókban laktak, 
estente főztüket maguk készítették el -  távol templomtól, iskolától és a világ zajától -, 
szorgalmasan sürgölődő, szótlan gomolyagként egybeverődve tették a dolgukat. Aki 
nem ismerte őket, talán durva lelkű, elkeseredésre hajlamos embereknek képzelte volna 
el az állandóan csillogó fejszét és bárdot suhogtató, kopott munkásruhájú, beretváladan 
munkásokat, pedig a szívükben lakó, olyan nemes érzelmekről tettek tanúbizonyságot, 
hogy e leírás keretében okvetlenül meg kell róluk emlékeznünk.

Március hónapban a messzi délről útrakelt, vándor énekesmadarak az erdő vágáste
rületére is sorjában megérkeztek, és a télen át ott maradt cinegékkel, csuszkákkal és 
egy-egy vörösbeggyel összekeveredve kiegészítették az erdei madarak kedves családját.

Az éhes madarakat a felszínre került és a tavaszi nap melege által előcsalt rovarok is 
odavonzották, de tetszett nekik az a bánásmód is, amelyben a munkások a hosszú, kemény 
télnek ínségét szenvedő madárkáit részesítették.

A tél folyamán az élelmét fogyasztó, minden egyes erdőmunkás szívesen tett ki sza
lonnahéjat, krumplihéjat és kenyérmorzsát a körülöttük bizalmasan repkedő, éhes madár
káknak. Ezek megszokták a lármát, a mozgást és az embereket, sőt tőlük két-három lépés
nyire, szelíden megtelepedve, vagy élénken szökdelve lesték a falatokat. Az erdei 
magányban minden egyes madár kedves kis társa lett a favágóknak, és mint a puszta tél 
cippegő, tornászó, repkedő ékkövei életet vittek a mozdulatlan farönkök és sötét fahal
mok csataterére. Ok siratták el a nagy, kidöntött, halott fákat, az egykori boldog páros- 
és családi életük lombtakaróinak a hordozóit.

A madarak sorjában hozzáfogtak a fészeképítéshez. Az odúkban fészkelő cinegék, 
légykapók, csuszkák az erdőben elszéledtek odvas fákat keresni. A fészket rakó pin
tyőkék, rigók, sármányok és egyéb kis égi madarak pedig a földön fekvő hulladék, ágra
kások, tősarjak és bokrok között készítették el gondosan fészküket -  torkuk szakadtáig 
csicseregve és énekelve boldogságukban, hogy egyben mulattassák is a nehéz munkában 
fáradó, szótlan embereket.

Április hó elején azonban az erdővágás munkaterületén elérkezett a nagytakarítás. 
Sorjában össze kellett vontatni és rakásolni a rönköket, a kifaragott talpfákat, kérgezett 
bányagömbfát, gondos űrméterekbe rakni a hasáb- és külön a dorong tűzifát, szabályos 
rakatokba összehúzni az ágakat és forgácsot, szóval számba venni és számba adni minden 
faterméket, hogy ki-ki munkája után a keresetét rendesen megkaphassa. Ennél a nagy- 
takarításnál, és a sok fuvaros szekerezése közben, természetesen szem elé kerültek 
az elrejtett kis madárfészkek is. Az egyikben kékes és rózsaszínű, szeplős-pettyes kis tojá
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sok, a másikban vak, gyenge fiókáik voltak, olyikban már csipogó, tokos apróságok, 
mind megannyi drága kis élet, a jövendő madarai. Ezek majd a következő évben megint 
a favágók barátai, szórakoztatói és sorsukban osztozó jó pajtásai lesznek.

És vajon mit csináltak a munkájuk végén már kapkodó, sietős emberek a kis tojá
sokkal és madárfiókákkal? Bizony anélkül, hogy bárki is kérte volna őket, vagy a tör
vény nevében figyelmeztette volna rá, a földön talált fészkeket meg sem érintették, hanem 
fakéreggel, forgáccsal és apró ágakkal gondosan betakarták, körülrakták, megvédték. A kis 
pőre fiókákat pedig, amelyek ijedtükben elszóródtak, óvatosan, féltőén összeszedték, és 
az aggódó anyjuk szeme láttára az ölfarakások nyílásaiba, hosszasan raktározottan, mara
dó, biztonságos farakások védő ernyői alá helyezték, nehogy baj érje őket, meg ne fáz
zanak és a jeges eső se sértse meg őket.

Az erdőmérnök úr, amikor a nemes esetekről meggyőződött, megdicsérte a derék 
munkásokat, sorjában kezet fogott velük, és azt mondta: „Nem is hittem volna, hogy 
ilyen derék, jószívű, jóindulatú favágóim vannak, akik, ha így szeretik a védtelen mada
rakat, rossz emberek otthon sem lehetnek.” Nevüket külön feljegyezte, hogy máskor is 
munkára hívja őket. Azt is elmondta, hogy az ő gyerekkorában még szinte divat volt az 
unatkozó és csavargó gyerekek részéről a madárfészkek kifosztása. Igaz, megesett, 
hogy olyik vakmerően magasra mászó fiú lezuhant, lábát, karját törte, sőt olyan szo
morú eset is előfordult, hogy a merész kísérletért életével fizetett. Régen durva szokás 
volt játékot is űzni a fészkükből kipottyant, tehetetlen madárfiókákkal. Azóta azonban 
a gyerekek okosodtak és művelődtek, különösen az iskolai neveléssel, mégpedig, miként 
az elmondott beszámoló is mutatja, olyan szép eredménnyel, amelyet a mai nemzedéknek 
már nemcsak megtartani, de továbbfejleszteni is illik.

A munkások ügyeltek a kijelölt facsemetékig is. A fákat úgy döntötték, hogy az alattuk 
magról keletkezett, nemesebb fajú, fiatal fácskák meg ne sérüljenek. A zsenge 
csemetékről a farönköket elhengergették, és külön vontatóutak mellé úgy rakásolták 
össze, hogy a fiatal fácskák életben maradását és növekedését baj ne érje. Sem fejszével, 
sem bicskával azokat nem érintve gondoskodtak arról, hogy fákká nőjenek, és a letarolt 
erdő helyén tíj erdő cseperedhessen, amely megint értékes fát fog majd nyújtani az embe
riség és a haza javára.

Nyáron meglátogatva a ciperesi erdőt, a vágásterületet leveledző kis facsemeték üde zöld 
foltjai tarkították. A kép nem volt olyan szomorú, mint télen, és az életerőtől duzzadó fácskák 
felett a felnőtt madárkák százainak dalolása hangzott -  Isten dicsőségére és az emberek örömére.

Leírásom elején kedves gyerekeknek szólítottalak benneteket, de igazán kedves leányok 
és kedves magyar fiúk csak akkor fogtok maradni, ha ti is az öreg munkások példáját követve 
szeretni, ápolni és védeni fogjátok mindenkor a fákat és azok jó  barátait, a kis dalos madarakat!

II. TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTOK

Az ember és a természet között ősidőktől kezdve fennálló viszonyt több fokozatra 
bonthatjuk fel.

Amikor az ember a természet kínálta, kész javakat csupán a saját szükségleteinek 
minél kényelmesebb kielégítése szempontjából tartja szem előtt, még a legelső, mond
hatni alsórendű fokozatnál tart. Ez a helyzet áll fenn elsősorban az erdőnél, általában 
a kész értéket jelentő fás növényeknél. Ezeknek mindenféle igényt kielégítő faanyaga, 
tűzereje, termése, gyümölcse az ember rendelkezésére áll. A közfelfogás szerint a fa 
úgyis magától nő, csak eső és meleg szükséges ahhoz, hogy felnőjön. Utódairól is maga
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gondoskodik, ha másképpen nem, sárjhajtással. Hasonló értelemben látszik rövid úton 
igénybe vehetőnek és felhasználhatónak az erdő vadja és madara is.

A fejlődés folyamán azután magasabb fokozathoz érkezünk el. Ennél az ember 
nemcsak felkeresi, majd mérlegeli, végül tulajdonába veszi a neki hasznosat, hanem 
szemléletét bizonyos ébredező lelki tartalom is megtölti. Okos belátástól indíttatva 
egyéni érdekeit sorrendbe kezdi helyezni, miközben a javak takarékosabb elosztására 
és azok tartalékolására is gondol. Válogat közöttük, de a javából is hagy vissza. 
Önzéséből kezd valamit engedni. Ez a magatartása már a művelődés egyik megnyilat
kozása, mert rájött arra, hogy a természet értékei sem kimeríthetetlenek.

Azután a megítélés útján továbbhalad, s a természetet nemcsak hasznosnak, de 
egyúttal kímélendőnek, mi több, szépnek is találja. Megszereti és ezzel barátjának érzi.

Van azonban egy még kimagaslóbb fokozat, s ez a természetvédelem. Elméletileg a leg
magasabb fokozat, gyakorlatilag pedig olyan emberi tevékenykedés, amely hovatovább 
mind több különbséget tud tenni a közönséges és a kivételes képzetek között. Az ember
ben kezd megerősödni a féltés, a kímélet, és talán a megtisztelés érzése. Ekkor válik 
természetvédővé, olyan egyénné, akitől kivételes bánásmódot kíván meg az a tárgy (holt 
vagy élő), amelyik értéke vagy ritkasága folytán immár kincse a természet alkotásainak.

Ekkor aztán a kiművelődő ember, a kiteljesedő természetbarát, elébe áll a javakat 
fenyegető abiotikus és biotikus veszélyeknek (nem utolsósorban az embernek is), és 
tőle telhetően békén hagyja, megvédi és fenn is tartja a megkedvelt tárgyakat. Mint leg
magasabb rendű tényező, igyekszik megfelelni a természetvédelem gazdasági és etikai 
kívánalmainak is. Közbelépésével (ezen van a hangsúly!) nem az egyéni, hanem a közös
ségi érdekek szolgálatában álló kultúrmunkába fog.

Csak rajtunk, embereken múlik tehát, hogy a természet élő leltárából ne engedjük 
megfogyatkozni, még kevésbé kiveszni mindazt, ami környezetünkben annak a dísze, 
a nevezetessége vagy a ritkasága. Ezen a legfelső fokozaton a védelem kiterjesztését 
nem is annyira feladatnak, inkább követelménynek fogjuk tekinteni.

Ha vidékünkön széjjeltekintünk, itt is fogunk (az élettelen tárgyakon kívül) olyan 
szervezeteket is találni, amelyek érdemesek és jogosultak a fokozottabb és irányított figye
lemre, a természetvédelemre.

A védő-óvó figyelem kiterjedhet a növény- és állatközösség, külön a madárvilág 
egyes tagjaira is.

Mindenekelőtt azokra áfákra gondolok, amelyek magas koruknál és robosztus mére
teiknél fogva különleges bánásmódot érdemelnek.

A tájegység területén hivatalosan nyilvántartott védett fa egy van, a zsigárdi Zrínyi
korabeli kislevelű hárs,26 Forradásokkal telt törzsének legkisebb átmérője 245 cm. Megrok
kant testét ácsolt alapzat tartja, a fa azonban még él, van néhány hajtása és fagyöngyöt is 
táplál. Üregét éveken át egy macskabagoly lakta, legutóbb azonban elhagyta.
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A zsigárdi Zrínyi-korabeli hárs
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A védettséget, legalább az állami erdőgazdaság házi keretében, ezen túl több más 
faóriásra is szükséges volna kiterjeszteni.

Ezek egyike a magyarszerdahelyi fáslegelőn álló és egészséges állapotú bükkfa. 
Méltán megilletné a Bükk („Fagus Robusta”) elnevezés. Elmondhatom róla, hogy szé
les e hazában szebb alkotású bükköt nem láttam. Mellmagassági átmérője 166 cm. 
Törzse hengeres és sima, magasan elhelyezkedő koronája kb. 28 m magasságig a híres 
szlavóniai tölgyfákra emlékeztet. A fa törzsét egy 6 cm öbű katonai lövedék érte ugyan, 
de belső robbanásának hatását kívülről megállapítani nem lehet. A faóriás testén madár- 
ácsolás nyomai sem fedezhetők fel, jeléül annak, hogy a kb. 250 évesre becsülhető fa leg
utóbb még egészségesnek mutatkozott. (Sajnos: legutóbb begyújtották és tüzeléssel siet
tették a kidőlését -  1954. IX. hó.)

A közelében álló, 120-136 cm átmérőjű bükkfák fajuknak szintén kiváló képviselői, 
küllemre azonban az előbbit nem közelítik meg. Ugyanott egy 110 cm átmérőjű gyer
tyánfa hasonló ritkaság.

A bocskai erdőben 146 cm átmérőjű szil, 124 cm átmérőjű vadkörte, 140 cm átmérőjű 
tölgy külön-külön példányokkal mutatják be a régi erdők faóriásait, amilyenekből annak
idején a 6-7 m hosszú, 60x90 cm élezett négyszögű szőlőpréseket faraghatták ki.

Hasonlóan a múlt emlékei közé tartozik a kisrécsei cseróriás is 141 cm (tövénél 170 cm) 
átmérőjű, hatalmas alakjával.

Kiterjeszkedve a meglevő faóriások és a madárvilág viszonyára, az a tapasztalatom, 
hogy a madarak az ilyen hatalmasra kifejlődött fákat fészeképítésre nem szokták igény
be venni, kivéve odúikat, valamint hasadékaikat. Látogatóik legfeljebb a kúszók (feke
te harkály, csuszka, fakusz) sorából kerülnek ki. Feltehető, hogy rovarok sem élnek a kivé
telesen és egyesen előforduló fákon. Idővel nem annyira a rovarok, hanem a gombák 
fognak velük végezni. Ha nem tévedek, felteszem: a madarak idegenkedésének oka éppen 
a fák megjelenési alakjának rendkívülisége. A megszokott környezettől elütnek, és talán 
a szélnek való kitettség szempontjai is visszatartják a madarakat. Viszont bent, a zajos 
város egyes pontjain éppen a legmagasabbra nőtt platánfákat találták az újonnan 
megtelepedő vetési varjak fészkük megépítésére alkalmasnak.

Vidékünkön hatalmas méterű gesztenyék is találhatók. A merenyei erdőben talált gesz- 
tenyetuskóról az Erdészeti Lapokban mint kivételes méretű fa tuskójáról emlékeztek meg.

Értékes erdőrészletek: a magyarszentmiklósi erdőben természetes újulatot is felmuta
tó vörösfenyők, a csepregerdei simafenyők ugyancsak természetes újulattal, továbbá 
a bőven termő Zsigárd-erdei vörös tölgyek.

Figyelmet érdemelnek azután a gördövényi és alsóerdei szurkosfenyők, azonkívül 
egyes páfrányfenyő (Ginkgo), mamutfenyő (Sequoiá), Platanus stb. példányok a vidék 
kertjeiben és parkjaiban.

Ritkaság számba menő fák a Cunninghamia lanceolata (Iharos) és a vasfa (Gymnocladus 
chinensis) Nagykanizsán.

A cserjék közül Zsigárd-erdőn a gyéren előforduló Daphne-t említem fel, Peterd- 
pusztáról a fákká felnőtt epernarancsokat (Maclura); a madarak szempontjából több helyen 
Sofoi'a-k jöhetnek szóba, éjjeli elrejtőzés szempontjából pedig a borostyánnal (Hedera) 
befutott fák, helyenkint az erdőkben is.

A vidék talajt jelző és fűnemű flórája meglehetősen feltáratlan. Említésre érdeme
sek: egyes helyeken a tőzike (Leucojum), a Mánta-erdei télizöld meténgnek (Vinca 
minői) egész tagokat ellepő szőnyege, és a jobbára dombvidéki ciklámen. Külön emlé
keztetek a zsigárdi Homokszőlő-dűlő különleges gyepflórájára. Ez a dűlő az erdők régi
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törzskönyvében mint „futóhomok” szerepelt. [Ma szikárrétnek, sztyeppének nevezhet
jük.] Itt érdekes asszociációját találjuk a következő növényeknek: csenkesz (Festuca 
vaginata), naprózsa (Fumana procumbens), homoki varjúháj (Sedum hillebrandtii), árva- 
lányhaj (Stipa joannis). Ott díszlik a szamárkenyér (Echinops ruthenicus) is. Tudtommal 
az ott található szappangyökér (Gypsophila arenaria) adventív növény.

Magának a rovarfaunának ismerete is megkívánná, hogy a vidék cserje- és pázsitfló
rája a fő- és mellékgazdanövények szempontjából, azonkívül a vidék gombái és kísér
leti növényei részletes leírást nyerjenek.

Kisebb barnaszén- és homokkőleletekről pedig csak azért teszek említést (nem 
hagyva figyelmen kívül az ásatag szervek, romok, műemlékek felkeresését sem), mivel 
a rovarok és rágcsálók kutatója a madárfauna megfigyelésével kapcsolatosan számtalan 
feltáratlan jelenséggel találkozhat.

Az állatvilágból ugyanúgy hiányoznak a rendszeres adatok és gyűjtemények (lepkék, 
csúszómászók, vízben élő szervezetek, külön az apró emlősök, külön a denevérek).

A nagykanizsai múzeum szervezés alatt álló természetrajzi osztálya lenne elsősor
ban hivatva a vidék flóra- és faunaképét bemutatni. Ha nem is másképpen, legalább a fák
ról, facsoportokról és a tanulságos erdőrészletekről felvett fényképek útján megörökí
teni a kiveszés előtt álló emlékeket.

A madáivilágból mostanáig kifejezetten természetvédelmi jellegű védettség a kisko
máromi Alsóerdőn fészkelő egy, később kettőre szaporodott rétisasfészkekre és a ben
ne lakó madarakra terjedt ki. Evek előtt maga az erdészet vette azokat szorosabb zár 
alá. Azóta a réti sas állandó lakója Nagykanizsa vidékének.

Tudvalevőleg a gyér számra leapadt nappali és éjjeli ragadozó madárfajok -  kevés 
kivétellel -  országos vadászati tilalom alatt állanak. Hasonlóan az ún. énekes- 
(hasznos) madárfajok is.

E rendelkezés keretében vidékünkön több madárfajt ajánlok ennél is szorosabb 
védelem alatt tartani.

Ilyenek elsősorban azok a madárfajok, amelyek a bevezető fészkelést, ha csak 
egyszer-egyszer is, megkísérelték: kék vércse, kis vércse, kis békászósas, darázsölyv, 
kánya, réti fülesbagoly, továbbá a vörösfejű gébics, sarlósfecske, ugartyúk, végül az új 
fészkelési helyeken a vetési varjú.

Ezek mellett külön védelmet érdemelnek a helyi faunából kiesett örvös légykapó, a gyér 
számban fészkelő seregély, a szalakóta, a sárga billegető és a legutóbb megtelepedett 
fekete harkály. Mind megannyi rovarokkal, egyik-másik alkalomadtán rágcsálókkal 
táplálkozó madár!

Figyelmen kívül hagyva életmódjuknak esetleges kifogás alá vonható, egyes 
tüneteit, a felsoroltak már abból a szempontból is kíméletben részesítendők, mivel 
folyamatosan kiegészítik és telítik, azaz egyenletesebbé teszik a vidék faunáját. Hasonló 
figyelemben részesítendők a jövőben várható megtelepedés feltételezésével a fekete 
gólya (esetleg a gyurgyalag), és talán a halászsasnak első fészkelő párja is. A természetes 
úton elinduló beszivárgás és áttelepedés rendszerint arra szokott mutatni, hogy a madár
fauna gazdagodása és színezése szempontjából kedvező feltételek alakultak ki.

Általánosságban az összes madarakra kiterjedő madárvédelem terén annyira sok a megro
vásra való, mint amennyi külön a megkívánni való. Nem szabad, hogy egy-egy új vagy ritka 
madarak láttára az újság ingere az embereket mindjárt romboló beavatkozásra késztesse!

Nagy hiba az is, amikor egy vidék madárfaunája nem ismeretes a vidék lakossága 
előtt, ennélfogva az egyes fajok gazdasági értékét elbírálni sem tudja. Ebből következik,
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hogy mindenekelőtt további megfigyelésekre és biológiai kutatásra van szükség, hogy 
a faunakép a jelenleginél jobb összeállítást nyerjen, különösképpen életmód (fészkelés, 
szaporodás, táplálkozás) szempontjából.

Észrevételemet arra alapozom, hogy „annak a megállapítása, mi hiányzik valamilyen 
területen, sokkal körülményesebb, mint a meglevők kimutatása”. Éppen a hiányosságok 
felderítése vezethet el annak a körülbelüli megállapításához: elegendő-e a meglevő 
faunával beérnünk, avagy szükséges-e mielőbb mesterséges madárvédelmi módszereket 
venni alkalmazásba?

Véleményem szerint tüzetesebb megfigyelésre szorulnak vidékünkön általában a ci
nege- és poszátafajok (közöttük a karvalyposzáta), a légykapók, a tücsökmadár faj, 
valamennyire a nádiposzáták. Figyelmet érdemelnek azután a kúszó madarak, 
közöttük a balkáni fakopáncs, külön a rejtett életű, esedeg háztáji füleskuvik, nemkülön
ben kivétel nélkül a kertek-gyümölcsösök-ligetek madarai, szorosabban véve 
fészkelésük gyakorisága és szaporodási mutatószámuk szempontjából. Minél részlete
sebben ismerjük helyi vonatkozásban madaraink sűrűségét és életmódját, annál 
tisztábban fog előttünk állani közreműködésük a kártevő szervezetek elleni biológiai 
védekezésben.

A haladó kutató megmaradhat ugyan továbbra .is specialista kutatónak, de egyúttal 
vállalnia illik az ismeretterjesztést is. Az ismereteket azután a közösség átveszi, tisztába jön 
azok értékével, és már saját tapasztalataival is kibővítve adja tovább. De az ismereteknek 
ehhez a megszerzéséhez és terjesztéséhez nem egynehány, hanem sok-sok egyénre van 
szükség; a megfigyelők egész láncolatára, egybegyűjtve a kezdőket, a haladókat és a tapasz
taltabbakat. Bizonyos ismeretek birtokában már az elindított kezdő közveden érint
kezésbe fog lépni a természettel, és fel fog figyelni annak látszólag közönséges jelen
ségeire is. A haladó még mélyebben tekint be az életközösség összefüggő jelenségeibe, 
hogy a tapasztalt azután a vele közölt adatok alapján azokat összefoglalja.

Valahány természetbarát örömét fogja lelni az egyéni közreműködésben, mert 
csakhamar rájön arra, hogy az ember alkotásai és a természet adottságai között har
mónia áll fenn, ez a harmónia pedig -  a gazdasági érdekek szolgálata mellett -  „a lelki 
életnek is egyik feltétele”

Maga az átlagos természetbarát már olyan lépcsőzeten áll, amelyről feljebb haladva 
a természetvédelem magasságáig jut el.

„A madárvédelem maga is természetvédelem!” (Győrfi János).
Dolgozatom végére időszerű intelmet tartogatok egyrészt a vadászatot űzőkhöz, 

másrészt a fogékony lelkű ifjúsághoz irányítva.
Amikor egyikük-másikuk a természetjárás során pusztító felszereléssel (puskával, 

légfegyverrel, csúzlival), akár tojás- és fiókaszedési szándékkal üldözőbe venné a rend
szeres vadászat körén kívül eső madarakat, először is tegyen különbséget közöttük, de 
legyen tudatában annak is, vajon nem helytelenül jár-e el.

Az ifjú érje be a céllövészet gyakorlásával, és legfeljebb (a költési időszakon kívül) 
a verébbel, a szarkával, a szürke varjúval, a téli karvallyal (az utóbbiakat vidékünk 
területén közömböseknek minősítettem), továbbá a héjával, kis sólyommal, vándorsó
lyommal (de nem az egerészölyvvel és a ritkaságszámba menő kerecsennel), halastavakon 
a szárcsával, végül ősszel a még töretlen kukoricást ellepő vetési varjúval, télen pedig 
a vendég fenyő- és léprigóval és a vetési vadlibával.

Minden más madár elpusztításával a természet kincsestárát, tehát kultúrvagyont 
károsítana meg.
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III.TUDNIVALÓ A ZSIGÁRDI ZRÍNYI-KORABELI HÁRSFÁRÓL

A Magyar Nemzet című napilap 1961. január 18-i számában „Egy hársfa halálára” 
címen hosszabb közlemény jelent meg. írója Dienes András, aki barátjára, a helyszí
nen is megjelent Balogh András festőre hivatkozik. Vele együttesen vesznek érzékeny 
búcsút a Zsigárd-erdei Zrínyi-hársfától. Az emlékfák védelméért dicséretesen kiálló, 
de ezúttal felületes bírálattal élő közlemény több téves állítása hozzászólást igényel.

A több évszázad után elvénhedt, az elhaláshoz közeledő kislevelű hárs emlékfa 
erősen forradásos kérgű törzskerülete 9,25 m. A fa az érdekeltek, előbb hg. 
Batthyány-, majd állami erdészetek részéről minden időben lehető gondos 
védelemben részesült. Tekintettel megrokkant és erősen korhadt állapotára, a kissé 
már megdőlten álló fa 1925-ben -  a kinyúló legerősebb oldalág alátámasztásával -  
erős ácsolású tölgyfaszerelvényt kapott, a koronát vesztett üres törzstest befedésére 
pedig -  stílszerűen -  fazsindelyes kalapszerkezet épült. A homlokzatra szegezett 
olajfestéses feliratú vastábla igazolta a fa hivatalos védettségét. A fa körül külön 
védőrácsra nem volt szükség, mivel a közeli erdészlakból állandóan szemmel tartott, 
és az utaktól félreeső magaslaton álló óriás fa külső károsításnak (pl. begyújtásnak) 
nem volt kitéve. A réges-régen leomlott korona pereméről kiágazó egynéhány, évről 
évre kileveledző ág egyidőre nyújtott annyi reményt, hogy a csonka testben valami 
kevés, szunnyadó élet még van. Valóban két évtizeden át táplálni tudott egy csokor 
fehér fagyöngyöt (Viscum), és pár éven át szállólakást adott egy macskabagoly 
(Syrnium) számára.

Az utóbbi 10 évben aztán rohamos korhadás állt be, és az üres belsejű törzs 
esetében azzal kellett számolni, hogy az egy napon egészében össze fog omlani. Ez be 
is következett 1959-ben, mégpedig szélcsendes időben -  halomnyi szétesett, pudvás 
és porrá vált törmeléket hagyva maga után. Csak természetes, hogy a megbecsült fa 
hulladéka, már a szokásos rend betartásával is, az utolsó kézbevehető darabig szabványos 
rakatba került és felügyelet alatt maradt. (A tüzelésre is alkalmatlan faanyag ma is fel
használatlanul van a helyén. 1964.) Nem áll az a feltevés, ahogyan a közlemény említi, 
hogy a fát „kidöntötték volna”; összeomlott az magától, megőrölte 4-5 viharos 
évszázad vasfoga.

Hogy a sajnálatos eset mellett az erdészet nem maradt tétlenül, igazolja a követ
kező eljárás:

A roncsok összeszedésekor figyelmet keltett az összeomlás után földben maradt, el 
nem korhadt törzsdarab, annak kb. 3 négyzetméternyi fala, amely nem hasadt szét, és 
erős gyökér is tartotta. Ebből a kéregtáblából ágazott ki egy életrevalónak látszó ágha
jtás (tövénél 8 cm átm., hossza 4 m). Ezt a hajtást az erdő talajába lefutó, el nem sza
kadt, vastag erezet táplálja. Védelmét azóta is a szabályosan kijelölt fűrészeléssel 
kialakított, szilárd állású tábla biztosítja. Ez az utolsónak megmaradt hajtás lenne 
hivatva megőrizni az faóriás emlékét. A hajtás vastagodása évi 3 cm, ez ideig (5 év 
alatt) az újabb növedék 15 cm-nyi, hosszúságában pedig 2 m. Hibája viszont az, hogy 
állása nem függőleges, hanem ferde irányba nyúlt. Ámde az oldalágak idomítása útján 
a teherviselés valamennyire szabályozható, az új törzs növekedésének menete majd 
később kialakulhat. Másodlagos eredetének ellenére is élhetünk azzal a reménnyel, 
hogy gyengébb alakban ugyan, de származéka fog maradni az eredeti helyén óriás 
ősének, a Zrínyi-hársfának, amely mégsem pusztult el -  ahogyan azt a közleményben 
olvassuk -  „jeltelenül”
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EGYÉB TANULMÁNYOK

Barthos szakirodalmi munkássága -  miként az már a levelezéséből is k itűn t-  
Az erdő és m adár témáján kívüli kérdésekre is kiterjedt. Ezek egy része beilleszt
hető volt a fő  művébe (itt a legutolsó az 1968-ban elkészült A dél-zalai 

tá jövezeten  őshonos nyest és n yu szt a m últban  és a jelenben j, míg a többiek 
sem oda, sem pedig az előbb közölt természetvédelmiek közé nem illenek. 
Részben madártaniak (a keselyűkről írott), részben a vadászati állattan körébe 
tartozók (a zerge előfordulásáról, továbbá a bölény megtelepítésének kísér
letéről szóló), részben pedig kimondottan erdészetiek. Ez utóbbiak azonban nem 
önálló tanulmányok, hanem mai szerkesztői összeállítások, „kivágások”. Azért 
van szükség rájuk, mert az itt-ott leírt, főleg a szépirodalmi próbálkozásokba 
„elküldött” jelentős szakmai meglátásai, véleményei így külön tanulmányok 
alakjában bizonyára nagyobb figyelm et kapnak. Az erdészeti irodalomban 
ugyanis a második világháború után ismét felvetődött a kérdés: vajon nem 
járt-e le az ideje a hagyományos, elsősorban a „német iskola” erdészei által 
bevezetett, részleteiben kidolgozott tarvágásos erdőgazdálkodásnak ?Aszűkebb 
értelemben vett szakmai (erdészeti) szempontok azonban mindig megbuktak 
a gazdasági, elsősorban a fakitermelési költségvetések szigorú számain. 
Barthosnafc a probléma nemzetközi kitekintéssel „tűzdelt” tanulmánya 
bizonyság arra, hogy szerzőnk idős korában is figyelemmel kísérte a külföldi 
szakirodalmat, az ottani eredményeket rendszerébe, saját gondolkodásába 
beépítette.

Külön is felhívjuk a figyelm et az erdészet (az erdész) és a vadászat (vadász) 
viszonyának taglalására. Barthos ezt a tém át többször is igyekezett megfogal
mazni, a kérdést -  elsősorban az azonosságok kidomborításával -  tárgyalni. 
Sajnos próbálkozásaiból csak ez a táblázat készült el, illetve maradt fenn. Ezt 
annál is inkább sajnálhatjuk, mert Barthos gondolatait egy olyan időszakban 
(a hatvanas években) fogalmazta meg, amikor a vadászati érdekek még nem 
váltak uralkodóvá az állami erdők művelési és egyéb viszonyaiban.
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MEGFIGYELÉSEIM A KESELYŰKRŐL

A tudományos alapossággal összeállított statisztikák mindenkor számot tarthatnak 
érdeklődésünkre, és nagyon is tanulságosak szoktak lenni.

De tekintsünk csak be valamelyik régebbi vadlelövési statisztikába, többet fogunk 
mérgelődni és felháborodni annak egyes adatai felett, nemhogy ismereteinket gyarapí- 
tanók az ország vadfaunájának eloszlása és gazdagsága szempontjából. Terítsük ki ma
gunk elé a Vadászlapból Magyarország vadlelövését az 1909. évben, összeállítva az Orszá
gos Statisztikai Hivatal által összegyűjtött adatok alapján. A keselyűk „ritka” 
előfordulású madarak -  a „ritkaságot” az ország területére vonatkoztatva és a lelőhe
lyek számbavételével értelmezve. A nyomtatásban megjelent (tehát komolyan veendő!) 
statisztika szerint azonban a keselyűk akkor éppen nem voltak Magyarországon ritkák, 
hiszen több lett belőlük zsákmányolva (tojásaik elszedése, mérgezés útján is), mint 
ugyanannyi idő alatt siketfajdból, nyírfajdból, túzokból és daruból (2100 darab) össze
véve, holott ezekből sincs sok és csak korlátozott területeken vadászhatok. Az 1909. évben 
keselyűkből ugyanis -  elkülönített rovatban feltüntetve és Horvát-Szlavónországgal 
együtt -  2722 (!) lett volna elpusztítva, természetesen mint vadászatilag kártékony (?) 
szárnyas vadfajok!

Az ember hirtelenében nem tudhatja: csodálkozzék-e Magyarország annyira kul- 
turádan állapotán, ami mellett ezrével élhetnek területén hulladékszedő és dögevő kese
lyűk? Avagy az adatgyűjtők természetismeretének fogyatékossága felett bosszankodjék-e, 
ami megengedte, hogy hivatalos, komoly összeállításba „hasból” írjanak be adatokat, és 
az adatokat maga a vadászközönség szolgáltassa?

A magam részéről nem is tartom érdemesnek, hogy a statisztikával részletesebben fog
lakozzam, hiszen annak számadatai egyszerűen képtelenek! Röviden csak a keselyűkről.

Keselyűből egyáltalában nem volt lelövés mindössze 6 megyében (Alsó-Fehér, 
Csongrád, Fejér, Győr, Ugocsa, Zólyom), a többi megyében ez a madár már szerepel 
a veszteséglistán. Közöttük is képtelen aránytalanság áll fenn pl. Fogaras 3, Máramaros
4, Nagy-Küküllő 7, Szeben 4, Háromszék 10, Brassó 12, Udvarhely 6 keselyűvel. A fel
sorolt kárpáti megyékkel szemben Sopron megye 36, Vas megye 48, Moson 68, Komárom 
82, Zala 27, Somogy 28 keselyűvel dicsekedhet! Túl a Dunának idézett 6 megyéjében 
289 keselyűt talán ha egy évszázad alatt legfeljebb megfigyelhettek, de nem ejthettek el
-  nagy ritkán tett látogatásaik alkalmával! A szokásos számtani középarányosság alap
ján állíthatott be talán utólag, maga a statisztikus Krassó-Szörény megyébe 59, Csík 
megyébe 69, a Felvidéken Nyitra megyébe 61, Szepes megyébe 134, az alföldi tájakon 
pedig Bács-Bodrogba 81, Békésbe 79 keselyűt. Végül óriási fölénnyel, 219 (!) keselyűvel 
a rekordtartó megye Bihar lett. A végére hagytam a keselyűiről általam is ismert Hunyad 
megyét, óriási kárpáti tömbjeivel és végtelen térségű legelőivel. Fogalmam sincs: hol 
és kik által lett a megyében elpusztítva 54 keselyű? Hiszen megyeszerte híre szokott 
menni a „vultan”-eseteknek! Keselyűpreparátumot, mint bizonyítékot, meg kettőnél 
többet nem is láttam.

Afelett meg nem is töröm a fejem, hogy a közölt keselyűszámok vajon miféle mada
rak elnézéséből származhattak? Mert nem találok egyeden madárfajt sem, amellyel a kese
lyűt össze lehetne téveszteni, és arról sem olvastam, hogy a keselyű nevet népies táj
szólással más madárra is valahol alkalmazták volna. Annyit még megtettem, hogy 
utánanéztem több igazolt lőjegyzéknek, amelyeket a szaklapokban az ország nagy ura
dalmai és vadásztársaságai a hivatalos, országos statisztikával egyidőben tettek közzé.
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Sasok -  bizony eléggé szégyenletes számban -  azokban is bőségesen szerepelnek 
(1909-ben országosan 8107 sas volt kimutatva!), keselyűadatokra azonban egyiknél 
sem sikerült rátalálnom, márpedig azokat legkevésbé hagyták volna ki a szarkák, vércsék, 
őrgébicsek stb. rovatainak közlése mellett. (Egyébként a lőjegyzékek helyes vezetése 
érdekében nemegyszer szólaltam fel a szaklapokban* , rámutatva egyúttal a használatos 
madárnevek zavaros összevisszaságára is, amely körülmény eredményezte aztán a hamis 
adatokkal telt statisztikákat is. A természetismeret kötelezettségének jogosságát nehéz 
is megértetni azokkal a puskázókkal, akik a vadászatot csak könnyen adódó sportnak 
veszik és nem találják meg benne a tudományhoz tartozó vonásokat. Én most itt mégis 
a keselyűk tudományos vizsgálatának kérdéséhez szeretnék egy-két gondolatot hozzátenni.)

Legelőször megjegyzem, hogy magán a Retyezát-hegységen akkoriban (1907-1919) 
előfordulásuk a fakó keselyű 20, barátkeselyű 1 arányban mutatkozott meg.

Ami a keselyűknek Dunántúl déli, Zala és Somogy megyékbeli szórványos megjele
néseit illeti, valamennyi esetben fakó keselyűk kerültek megfigyelésre. A Nagykanizsa 
környékén 1925-ben elejtett fakó keselyű az erdő sűrűjében fekvő szarvasbika hullájára 
az oda csoportosult szarkák útján talált rá.

Külön érdekességet tarthatnak számot azok a sorok, amelyek a nagy természettu
dósnak, Darwinnak „Egy természettudós utazásai” című, 1839-ben megjelent művé
ben olvashatók: „Érdekes, hogy a dögkeselyűk szaglóképessége mellett és ellen szóló 
érvek egymást ellensúlyozzák. Owen tanár kimutatta, hogy a brazíliai keselyűnek jól 
fejlett szaglóidegei vannak. S ugyanazon estén, mikor Owen értekezését az Állattani 
Társaságban fölolvasta, egy úr fölemlítette, hogy kétszer is látta Nyugat-Indiában a dög
keselyűket egy ház tetején gyülekezni, melyben egy temetetlen hulla bűzlött: ez esetben 
nem szerezhettek erről tudomást a szemeikkel. Másrészről Audubon s az én kísérlete
imen kívül Bachman az Egyesült Államokban különféle kísérletekkel kimutatta, hogy 
sem a brazíliai keselyű, sem a gallinazo nem találják meg a táplálékot szaglás által. 
Erősen bűzlő húshulladékokat vékony vászonkendővel takart le s erre húsdarabokat 
hintett; ezeket megették a keselyűk, aztán nyugodtan maradtak s a bűzlő tömeget nem 
fedezték föl, noha a csőrüket csak egynyolcad hüvelykre tartották tőle. Ha egy kicsit 
elhúzták a kendőt, a hulladékot rögtön fölfedezték. Á kendő helyett most egy másikat 
alkalmaztak, s megint húst szórtak rá; a keselyűk ezt is elfogyasztották anélkül, hogy 
fölfedezték volna az elrejtett tömeget, melyen rajta tapostak. E tényeket Bachman-non 
kívül hat gentleman aláírása bizonyítja.”27

Ilyen előzmények után kapóra jött, hogy figyelmemet kiterjesszem a leshelyen köze
lembe kerülő keselyűk viselkedésére.**

A zenógai sziklatömb barlangszerű vájatában meghúzódva lestem a dögre leszálló 
keselyűkre. A barlang nyílt oldalát egymásra rakott kőlapok mesterséges falazata fedte 
be. Az összeillesztett, különböző nagyságú kőlapok egyike a többitől elütően nagyon 
szabálytalan alakú volt; egy része a függőleges falazatból fél méter hosszúságban, víz
szintesen kifelé nyúlott.

Erre az alapzatra telepedett le egy fakó keselyű, tőle távolabbra pedig másik három. 
A keselyűk nem lehettek különösen éhesek, de jóllakottak sem. Egyelőre nem szállták 
meg, éppen csak szemmel tartották a már megkopasztott dögöt. Csendesen gubbasztva

* Lásd a 35. és 125. számú bibliográfiai tételeket.
** A keselyűkről lásd még a 181. számú bibliográfiai tételt.
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a helyükön maradtak, és láthatóan élvezték a zavartalan emésztés folyamatát. A dögevő 
madarak a havasi legelőkön júliusban legkönnyebben találtak elhullott jószágra.

Az öklömnyi nagyságú lőnyíláson keresztül szemmel tarthattam a dögtől valamivel 
távolabbra elhelyezkedett három keselyűt, és megfigyelhettem azok viselkedését. Ami 
a negyedik keselyűt illeti, annak érkezéséről nem is volt tudomásom. Az alpesi magas
ságban szinte megállás nélkül kavargó szélben, amikor a négy keselyű rövid keringés 
után egyszerre érkezett leshelyemhez, az erős szárnysuhogásból annak az egynek a leszál
lása külön nem kelthette fel a figyelmemet. Csak jóval később vettem észre a negyedik 
keselyűt, amikor a falazaton mutatkozó, a kőlapok érintkezésének egyenlőtlenségéből 
származó, alig 1-2 ujjnyi nyíláson készültem kikémlelni a terep előlem elzárt környe
zetét. Az ilyen kis hézag nagy szolgálatot szokott tenni, mert -  főképpen szirti sasra 
várva -  kukucskálásra ad alkalmat. A már ismert hézag -  a világos háttér ellenére -  ezúttal 
nem volt áttekinthető. Jó sokáig tartott, mire a tollazat színéről és szélmozgatta 
rezgéséről közvetlen szomszédságomban a keselyűt felfedeztem.

Közöttünk a távolság fejtől fejig, akár szemtől szemig, kitehetett 80-90 centimétert. 
Ritka alkalom volt ezen a vadon élő madáron, kint, a hamisítatlan élőtérben, természe
tes magatartásban, 1 méter közelségben megfigyelni a három legfontosabb érzékszerv 
képességét; a látásét, a szaglásét és a hallásét. Es ezen érzékszervek megfigyelésére a kese
lyűnél alkalmasabb madarat nem is választhattam volna. Ezen vizsgálódásra közel fél 
óra állt rendelkezésemre.

L á t á s . A látás csodálatos képessége ezúttal nem érvényesülhetett. Legfeljebb annyi
ban, ahogyan én jutottam a madárral szemben szemléléshez. Kerestem ugyanis annak 
a lehetőségét, hogy a nagy testű madárnak ne csak a tollazatát, hanem a fejét is láthas
sam. Ezt úgy sikerült (kivételes szerencsével!) elérnem, hogy nagy csendesen addig haj
ladoztam ide-oda és kuporodtam össze mind alacsonyabb testtartásra, míg végül is a hé
zag rézsútos felületű részére rátalálva, velem szemben egyenesen a madár feje került. 
A madár ugyanúgy betekinthetett volna - bal szemét rézsútosan lefelé irányítva - hozzám 
is, habár tekintete a sötét üregben csak mozdulatlan foltra, illetve fénylő szememre eshe
tett volna. A keselyű azonban az aprólékos vizsgálódásra nem mutatott hajlandóságot. 
Mi több: álmosság fogta el, behúzott nyakkal, időnként elszundikálva ült a helyén. 
Mozdulása csak annyiból állt, hogy a fejét feljebb emelte, és szabályszerű, hosszú ásí
tásokat végzett. Komikus volt ezt látnom a kopasz nyakú, a teknőséhez hasonlóan 
aránytalanul kicsi fejű, hatalmas madártól.

Sz a g l á s . Ennél az érzékszervnél a dög közelsége közömbös volt. Egyedül én, az em
ber jöhettem számba, mint melegvérű élő test, aki magából leheleteket adott ki, és 
öltözetéből idegen szagokat: zsírosság és főképpen dohányzás, szerelvényeiből pedig 
olajozott bőrbakancs, hús és sajt ételneműk illatát árasztotta. Ezeket a szagokat, 
aminőkkel a vad madár, legkevésbé a keselyű, találkozni nem szokott, a szél áramlása 
sem vihette el csak egy irányba, a nyíláséba, s így nem kerülhette ki a kéznyújtásnyira 
pihenő keselyűt. Éppen a keselyűknél annyiszor vitatott szaglási érzékről ezek után 
megállapíthattam, hogy az tökéletlen és látszólag hiányzónak vehető. Erre vallottak 
későbbi megfigyeléseim is:

a) Egy alkalommal ugyanazon leshelyen fakó keselyű szállt fejem fölé a falazatról 
kiugró, legfelső kőlapra. A felőlem egyenesen hozzá áradó szag a keselyűre nem hatott.

b) A leshely elé frissen kihelyezett, még feltöretlen juhhullánál a keselyűk csakha
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mar jelentkeztek. A hulla -  a hideg éjszaka után, friss állapotában -  dögszagot még 
egyáltalában nem terjesztett, a keselyűk mégis megtalálták.

c) Más alkalommal a keselyűk medve által leütött ökör hullájánál jelentek meg. Az eset 
különös érdekességét az adta, hogy a medve a leütött áldozatát egészében beföldelte; 
az ökörnek csak a merev farka emelkedett ki (zászlóként) a ledöngölt, terjedelmes halom
ból. Ottlétemkor dögszagot sem én, sem kísérőm nem éreztünk.

A madarak állítólagos szaglási képességéről írt közleményt olvashatunk Fülöp Zsig
mond „Csodák az állatvilágban” című könyvében (p. 120): „Doflein német állatbúvár 
Ceylonban talált egy Ornithoptera nevű nagy lepkét: ennek hernyója az Aristolochia 
növény leveleivel táplálkozik, amelyben erős szagú mérges anyag van. Ez a szag jól 
érezhető a hernyóból lett lepkén és ez tartja vissza a madarakat (Merops-fajokat) attól, 
hogy vadásszanak az Ornithoptera lepkére. Más lepkékre gyakran vadásznak az ottani 
madarak.”

Az „érezhető szagra” vonatkozólag megjegyezhetem, hogy mai ismereteink szerint 
nem a szagnak volt ott szerepe, hanem annak az ember részéről is megbámulni való 
természetes képességnek, amely a gyengébb érzékszervű állati életformákat is vissza
tartja a szervezetükre káros táplálék fogyasztásától.

H a l l á s . Igaz, hogy talán soha sem iparkodtam annyira hangtalanul és nesztelenül 
maradni, mint az előbb említett együttlétünk izgalmas perceiben. Vigyáztam a legki
sebb mozdulatnál is, hogy érzékelhetővé ne váljak, és még a lélegzésre is ügyeltem. 
Mindamellett támaszthattam bizonyos neszt, ami nem volt elkerülhető. Ebből pedig 
elegendő a legparányibb is, amit a finom hallású madár -  például a siketfajd, a fekete 
rigó, a szajkó -  okvetlenül fel szokott venni. Úgy látszik, hogy a puszta hangtalan kör
nyezetében élő olyan madárnak, mint a keselyű -  és például a strucc (vagy a tengeri 
madár) -  nincs szüksége a hallási érzékre; azt náluk a látási érzékszervük, kivételes fej
lettsége pótolja.

Említettem, hogy együttlétem a keselyűkkel kb. fél óra hosszat tartott. Annak aztán 
egy váratlanul jött, kellemetlen mozzanat vetett véget. A négy keselyű hirtelenében 
szárnyra kapott és a színtérről eltűnt. A magas légűrben szirti sas megjelenésére gon
doltam. Helyette a dögnél az egy óra járásnyira fekvő legelőről elkóborolt juhászkutya 
jelent meg, hogy egy perccel később (lövésem után) felszaporítsa a kadávert - a majd 
újból visszatérő hollók és keselyűk számára.

Ma már ismeretes, hogy a keselyűknek a hulla felkeresésében más madarak az elő
hírnökei. A Retyezát-hegység alpesi magasságú legelőin a keselyűket a dögre legelőbb 
a holló vezette rá. A hollót a dög keresésében két szempont szokta vezetni: egészen ala
csonyan repül, és a gerincek mentén, azok hosszában, a varjúfélék lassúságával száll vé
gig. Élesen lekeresi a hegyéinek mind a két oldalát; kémlelő útja során gyakran le is telep
szik és figyelőállást foglal el. Ahogyan én láttam, kémlelő útját egyesével járja, 
kettesben ritkán, nyilván a munka felosztása érdekében. A holló látása is magas fokú; 
észre kell vegye az állati hullánál elsőnek jelentkező döglegyeket is.

Hollón kívül a hegységben más előhírnök madár alig jöhetett volna számba. Legel
tetés az alsóbb fekvésű erdőkben nem folyt, ahol egy-egy állat elhullása esetén cinege, 
szajkó is vállalhatta volna a hírközlés szerepét. Thuni-Rumbach írja: egy fakó keselyű, 
amely őrszemként gubbasztott a sziklán, az ő közeledtére éles füttyszót hallatott.28 
Erről a jelenségről, mint „az eddigi szakirodalomban még nem ismertetett vészjel 
észleléséről” emlékezik meg. A vészjelzés arra mutatna - hasonlóan a Brehm-Chernel
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említette párzási „klüih-klüih” szólamhoz -, hogy bizonyos hangok felvételére a kese
lyű is jobb érzékkel bír. A magam részéről megjegyezhetem, hogy a közelemben tar
tózkodó keselyűktől semmiféle hangot sem hallottam. Feltehetőnek látszik az is, hogy 
a hallás érzéke a barátkeselyűnél valamivel fejlettebb, mint a fakó keselyűé. Az előbbi 
fákon építi meg a fészkét, míg az utóbbi sziklafalazatok üregeiben fészkel. Itt -  a köz
veden környezet csendessége szempontjából -  kétségtelenül nagyobb a madár biztonsága.

A MÚLTBÓL VISSZATÉRŐ EGYES ÁLLATÉLETI JELENSÉGEK 
AZ ERDŐK NYOMVONALÁN

Ismeretes, hogy „nemcsak földrajzi határai vannak egyes állatfaj életterének, hanem 
biológiai-gazdasági határai is. így jönnek létre a különleges életterek (biotop), amelyek 
sokszor erősen megkötik az állat térbeli szabadságát” (Mihályi Ferenc). Különleges jelen
ségekre még egy szűkebb faunaterület határain belül is találunk példát. Ilyenek lehet
nek hazánk területén többek között a kormos varjú (Corvus c. coroné) elterjedése, amely 
csak az országhatár nyugati peremvidékén fordul elő. Hasonlóképpen a kerti sármány 
(Emberiza bortulana) csak a budai hegyvidék egyes pontjait tartja lakóterületének. Ezek 
olyan tájak reprezentatív madarainak tekinthetők, amelyek látszólag nem ütnek el a fau
natartományhoz tartozó többi tájtól, és így talányszerű marad az is; vajon mi okból ragasz
kodnak szűk körű életterükhöz?

Kiindulva az alkalmazkodás tényeiből, a magam részéről tájjellegző jelenségnek tekin
tem az egyes vadfajok példányainak több évtizedes kimaradás után megfigyelt újabb 
előfordulását is. A megfigyelt visszatérések újszerűségét az a körülmény adja, hogy az újabb 
jelenségek a tájon eredetileg fennállott, nagyobb mértékű erdősültség időközben beállott 
jelentős csökkenése után történtek.29

A tanulmány címének helyes értelmezéséhez szükséges lesz az egyes kifejezéseket 
körülírnom.

A miílt a közelmúltra vonatkozik. Az egy időre kieső, majd visszatérő szakokat te
kintve nem régebbi és nem hosszabb időre terjed ki, mint legfeljebb másfél évszázadra. 
Ez a közelmúlt afarkasnál, a holló?iál és az uhunál innen-onnan száz évre tehető, a vad
macskánál és a császármadárnál viszont annyira sem. Éppúgy elegendő lesz csak évtize
dekkel számolni a tájon mindmáig otthonos vadfajokkal, aminők a vaddisznó, a szarvas, 
valamint a nyuszt.

Szembetűnő azt jelenti, hogy a jelenségek nem annyira a régmúlt eredetiségéhez, hanem 
a közelmúlthoz viszonyítva is nagymértékben megváltozott tájon, mindamellett mint a táj 
jellegét kifejező mozzanatok mutatkoztak meg. A megismétlődésük közti hosszú időszak 
folytán találtam őket szembetűnőknek. Ezt a körülményt befolyásolhatta egyéni szem
léletem is, így a megfigyelések jelentőségét talán túlértékeltem. Nekünk, erdészeknek 
legelőbb nyílhat alkalmunk hasonló állatéleti megfigyelésekre, tehát közreadásuk tanul
ságos adatokkal járulhat hozzá valamely tájegység faunájában időszakonként beálló vál
tozások nyomonkövetésehez.

A jelenségek természetüknél fogva a múlt jelei; a múltba vezetnek és onnan térnek 
vissza -  követve az erdők nyomait. Olyan erdőkét is, amelyek az utolsó száz éven belül 
nagyobbrészt eltűntek, és nyomukban a környezet erdei nagyvonalúsága lényegesen 
megváltozott. Már maga a megfigyelt vadfajok névsora is túlsúlyban a típusos erdei
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élőhelyekhez vezet. Amikor Nagykanizsa központtal a táj erdővidéki jellegét emelem ki, 
ezt a részemről használatos megjelölést a leírandó állatéleti jelenségek is több vonat
kozásban igazolni fogják.

A dél-zalai tájra, kiegészítve a dél-somogyi táj részlegével (Nagyatád), mintegy 40 000 
ha erdőrészlet esik. Hiteles leírások szerint Nagykanizsa környékét még a XVIII-XIX. 
század fordulóján is „jórészt” erdők borították. Az 1790. év körüli állapotról készített 
térkép tanúsága szerint az akkori erdősültség elérte a 60 százalékot. A falvak népe 
ebből hódította el -  olvassuk a Zala megyei évkönyvből -  „fáradalmas irtással” (hozzá
teszem: nyilván készséggel végezve) a szántóföldjeit, később a szőlőit és gyümölcsöse
it. Amit pedig nem irtottak ki, meghagyták legelőnek. A túlnépesedésig szaporodó la
kosság azonban nemcsak a „művelt földjeiből” élt, hanem a „rengeteg erdőségből” is. 
A Kanizsa-vidéki sík- és dombvidéki erdők összefüggtek a Mura és alább a Dráva 
mindkét partján elterülő ártéri erdőkkel, széles övezetük aztán délnyugati irányban bele
olvadt a horvátországi és ausztriai, még terjedelmesebb erdőségekbe.

A „Conscriptdo Sylvarum de Anno 1770” összeírás a Zala megyei erdőket községenként 
sorolja fel: Almaszeg, Bacónak, Erdőhát, Fakos, Farkaserdő, Förhénc, Pettend, Szent- 
györgyvár nevű dűlőkben még számba vehető erdőterületek szerepelnek, melyek azóta 
több ezer hektár terjedelemben szántók és zömében szőlőhegyek lettek. Az erdőket -  
kisebb foltokban -  akácosok váltották fel.

Az 1860-as években a Budapestet és Bécset a tengerrel összekötő Déli vasút megépí
tésével indult meg az értékes lomberdők (zömében kocsányos tölgyesek) faállománya
inak mind nagyobb arányú kitermelése, mi több, az erdők nagyobb részének teljes kiir
tása. Gőzfűrészek (Kotor, Alsódomború), folyami kompok, hidak, vízimalmok épültek, 
amelyek az erdők rendszertelen, de fokozódó kitermelésének még erősebb lendületet 
adtak. Ugyanakkor kerültek sorra a „kostai-berek” tölgy és éger, ősi faállományai, mert 
útjában álltak a Principális-csatorna kialakításának. A berki erdők pusztításában segített 
a tűz is: „1834-ben szándékos tűz támadt a száraz nádban, ez a föld alatti gyökerekbe 
is kapott; a félelmes elem dühe olthatatlan vala s hatalmas rétek támadtak nyomában.”

A mostanáig fennmaradt daraberdők mesterkélt vonalai és mértanilag szabályozott 
kockái élénken mutatják annak a nagyarányú felszabdalásnak a méreteit, amely az idők 
folyamán -  az irtások és a foglalások révén -  a nagy erdőtömböket érte. Az őshonos 
fákból ez idő szerint csupán egyes óriási példányok emlékeztetnek az erdőgazdag múlt
ra: tölgy, cser, bükk és legszámosabb a tuskókról kisarjadzott gesztenye. A „zalai flóra- 
járás” (Saladiense) klimax növénytársulásából (Querceto-Carpinetum) főképpen a szőlő
hegyek fel nem tört árkos-gödrös részlegein találjuk a régi erdők reliktum növényeit. 
(Károlyi Árpád, neves dél-zalai botanikus vegetációkutatásai szerint.)

A fent leírt műveletek eredményezték, hogy a jellegzetes erdővidék fokozatosan esett 
vissza a jelenlegi, immár véglegesen sértetlennek tekinthető, kb. 20%-os erdősültségi 
fokra. Világos, hogy a múlt faunája a mostanitól eltérő, más képet mutatott; más volt 
annak az emlős- és más a madárvilága. Az őshonos, erdei életmódú állatformák jelentős 
veszteséget szenvedtek, mindamellett a régi állományból egyik-másik faunaelem mind
máig fennmaradt. A nagyvadfajok sorából az őz, a szarvas, a vaddisznó jelenleg is a táj 
erdeinek lakója. Az őz általánosan elterjedt, egyes tájrészleten fel is szaporodott. A ke
letre eső erdőligetes tájon hajlamosságot mutat mezei tartózkodásra is. A szarvas szin
tén lakja a nagyobb erdőségeket, általában átváltó vad. A szarvasnál is jóval igényesebb 
és hosszabb távú kóborlásra is hajlamos vaddisznó szórványosan állandónak tekinthető.
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A nyugati tájon mindenkor ismertebb volt, mint a keletin. A legutóbbi években mind 
a két tájrészleten számosabb. Dámvad a táj nyílt erdőterületein nem tenyészett. Lássuk 
ezek után a visszatérő fajokat!

I. Kezdem a farkassal.
A farkasok Dunántúlra kiterjedő előfordulásáról a vadászati és a tájismertető irodal

munkban kevés adatot találunk. Az utolsó bakonyi farkast 1880 körül ejtették volna el. 
Az elejtés helyét Domyay Szentgálra, Babler a márkói erdőre helyezi (Vadászújság 
1931). A Somogy megyei Ropoly erdőségben Szarka erdőőr 1922. febr. 17-én lőtt egy 
44 kg testsúlyú, kan farkast, Ropolyban ugyanott 1880 körül (40 évvel előbb) ejtettek 
el egy farkast! Az ugyanott megjelölés érdekes jelenségre fog rámutatni -  ezúttal a Kanizsa 
környéki tájra vonatkoztatva.

Farkasról beszélni annyit jelent (mivel még nem veszett ki teljesen a hazánkat 
környező országokból, például a Dél-Dunántúlt érintő jugoszláviai részekről), hogy az 
az ősi faunatartományában jelenleg is él. Ismert kóborló természeténél fogva 
meglepetésszerűleg előfordulhat, egyszer-másszor megjelenhet Zala megye területén 
is. Az a két előfordulás azonban, amely Nagykanizsa közvetlen környékére esett, öko
lógiai vonatkozásban is részletesebb leírást kíván.

A két eset lefolyása a következő.
1870-et írunk, farkas előfordulásáról a dél-zalai és dél-somogyi tájakon hiteles feljegy

zés nincs. Váradanul az történik, hogy megjelenik egy farkas az Erzsébet-domb erdejében 
(Nagykanizsától keletre 12 km), és ott terítékre kerül. Ugyanabban az erdőben 1934-ben, 
tehát 60 évvel később, újból megjelenik egy farkas és hasonlóképpen elejtésre kerül.

Ami a két jelenségben szembetűnő, az a két farkas „tanyázása” (huzamos tartózko
dása) ugyanazon ponton. A két esetben nem is annyira az a feltűnő, hogy farkasokról van 
szó. A farkasról ismeretes, hogy7 -  a faját jellegző aránytalanul nagy szívnek a legna
gyobb távolságot legyőző, rendkívüli erejével és kóborló hajlamosságával -  képes nap
ról napra óriási táj tartományok térségeit is bejárni. Az esetben az a különös, hogy hosszú 
időszak elmúltával ugyanegy pagonyban, a pagonynak ugyanazon erdőrészletében, kevés 
eltéréssel annak azonos jellegű pontjain maradt vissza hosszabb tartózkodásra előbb az 
egyik, majd a másik farkas is.30

Hogy időközben, 1870-1934 között valahol a vidéken farkast észleltek volna, arról 
hallomás útján sincs semmiféle adatunk. Az Erzsébet-domb lejtőjén elterülő Vágás ne
vű pagonyban 1870 körül megjelent farkast Gógl főerdész ejtette el. Mint említettem, 
60 évvel később, 1934. febr. 18-án az elejtés helyével közvetlenül szomszédos Sukoród 
nevű erdőrészben újból egy erős kan farkas került terítékre.31 (A vadászaton én is jelen 
voltam.) A két pont közötti távolság mindössze pár száz méter.

Az Erzsébet-dombra a dél-somogyi Pogányszentpéter és Iharosberény között, 
a Zákányi út torkolatánál találunk rá. A dombvidékről kiemelkedő magassági pontja 
235 m, és tartozéka egy nagyobb kiterjedésű (2000 ha), összefüggő erdőtestnek (az 
Inkey család birtokában). A kétszeres farkaslelőhelytől az országhatárt képező Dráva 
a legrövidebb vonalon 20 km távolságra fekszik délre, feltehetően amely irányból a far
kasok érkeztek.

Az Erzsébet-dombi erdőnek Vágás (tölgy, cser, bükk) részlete az 1870-es évek körül 
tarvágás volt, sűrűn felújult cserjével és bozótossal, ugyanakkor a sukoródi részlet bükk 
és tölgy állományú, középkorú szálasból állt. Az összefüggő két erdőrészlet erős 
lejtőjén kanyargós árok vonul végig, benőve tüskés cserjékkel, helyenként sütkérezésre
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kedvező, kisebb nyílt foltokkal, ahová a környező, magasabb állományok miatt 
messzebbről betekinteni nem lehet. Az árok csurgó vizét legfeljebb esővíz táplálta. 
A sukoródi erdőrészlet a századforduló éveiben szintén tarvágásra került, és 1934-ben 
vegyes lombállományú fiatalos borította. A szakadékos, omlékony árokmente hasonló 
volt a Vágás pagony 1870. év körüli állapothoz. (Annak helyén azóta szálas erdő nőtt 
fel.) Tulajdonképpen a két szomszédos erdőrészlet faállománya -  kevés változattal -  
kölcsönösen helyet cserélt. Időközben a sukoródi részt bekerítették, mivel a 10-es 
években ott vadaskertet létesítettek. A második farkas ide vette be tanyáját, beugorva 
a vadaskert faoszlopos-dróthuzalos, magas kerítésén. Ebben a jól megválasztott, csen
des, magában alig 100 holdnyi, a felújítások ellenére helyenként hézagosnak maradt, 
egészében vadon jellegű pagonyban tanyázott aztán megszakítás nélkül, az 1933. augusz
tusi beérkezésétől mintegy 6 hónapon át, elejtésének napjáig. Jelenlétét kezdettől fog
va többnyire nyársas szarvasbikák és borjúk leütése igazolta, mivel a kérdéses részlegen 
a szarvasok is szívesen tartózkodtak. A végén 16 puskással megrendezett hajtóvadásza- 
ton sikerült, akkor is kivételes szerencsével, a bestiát lövésre kapni és leteríteni. Az elej
tett, erős testalkatú, de lesoványodott kan farkas tanulmányozásával a Magyar Nemze
ti Múzeum különbizottsága foglalkozott (fogazat, szív nagysága, penis porccsontja), és 
megállapította, hogy a farkast korábban mégis érte bizonyos strichninmérgezés. Kín
jában a hasán végig kitépdeste a bundáját, és a saját szőréből is találtak a gyomrában, 
szőrétől letépdesett volt a farka (vitorla, bokréta) is. Előttem a kutyára emlékeztető, sö
tétszürke -  feketéig terjedő foltokkal -  színezete volt a legfeltűnőbb. Ennyire sötét 
bundájú farkast nem láttunk a Retyezáton elpusztított több tucatnyi farkas között sem.

Végül ismét arra mutatok rá, hogy nagyon szembetűnő a felkeresett tanyák környe
zeti azonossága.

II. Mint ismeretes, a vadmacska országszerte megfogyatkozott. Aránytalanul nagy 
mértékben van gyérülőben az apróvad-, főleg a fácántenyésztő vidékeken, helyenként 
annyira, hogy közel jutott a teljes kiveszéshez. Ilyen táj például Somogy megye, holott 
régebben az országos lőjegyzék listáján vezető helyen állt -  az 1884. évi statisztika adatai 
szerint 155 vadmacskával. A szomszédos Zala megyében a vadmacska már jóval kisebb 
számban élt: országos arányban az elejtettekből csak minden 50. vadmacska jutott 
a megyére, ugyanakkor Somogy megye minden 7-et magáénak vallhatta. A megfogyat
kozás oka a rendszeres üldözés volt. Ez a síkvidéki vadászterületeken nagyobb ered
ménnyel és sikerrel járt, mint a hegyvidék nagy erdőségeiben. (Megjegyzem, hogy 
a császármadár-állomány nagyarányú visszaesésében jelentős része volt a vadmacskának.)

A vadmacska a dél-zalai-dél-somogyi tájon túlnyomóan csak a nagyobb erdőket, 
azokat is szórványosan és kimondottan egyes erdőrészekre korlátozottan lakta. Manap
ság már ezekből is hiányzik, mert kilőtték. Az uradalmi erdőkben ádag minden 200 ha-nyi 
erdőre beállított vadőr egyenesen kötelességének tartotta ezen kártékony vadfaj üldö
zését. Aránylag gyakoribb előfordulású a keleti tájrészleten volt: a Pogány- 
szentpéter-Iharos-Porrog dombvidéki erdőségben. (Annakidején ott ütötték fel tanyá
jukat a farkasok is.) Az erdőség egyik részlete ma is Macskalik, a másik részlete pedig 
a Borzvár neveket viseli. Ebben az erdőségben ejtették el 1927-ben az utolsó kandúrt. 
Azonfelül ismert lelőhely volt a Kaszó-pusztai Baláta ősmocsaras pagony, ahol még koráb
ban, 1908 januárjában lövetett az ott utolsónak ismert, nőstény vadmacska/

* Lásd a „Fenségek lőállásán” című fejezetet.

666



A keleti tájrészlegen történt aztán, hogy 44, illetve 25 évi kimaradás után 1952-ben 
elsőnek megjelent vadmacska ugyanabban a pagonyban helyezkedett el, amelyben az 
utolsó, az 1927. évi példány is tartózkodott. Az erdőben a környezeti viszonyok időközben 
nem változtak, és globálisan állandósultak maradtak. Az új, jövevény vadmacska szin
tén az elődei sorsára jutott; elejtették. A begyűjtőnél, friss állapotban megszemlélt, lefej
tett gereznáján az ivar felismerhető nem volt.

Kimaradás tekintetében hasonló lefolyású jelenség fűződik a Kanizsa környéki nyu
gati tájhoz is. A vadfaj dél-zalai előfordulása egy nőstény vadmacskának az obornaki 
erdőn 1920. november 10-én történt elejtésével, majd -  közel egyidőben -  a szomszé
dos, bocskai határban lőtt kandúrral le is zárult. Azóta a legkisebb nyom nélkül több 
mint 35 év múlt el. Ezúttal is az a jellegzetes, hogy a tartózkodási helyek környezeti viszo
nyai nagyjában megegyezők.

vSzámbavéve a leírt időpontokat, a hosszú időközökben előállott jelenségek a távo
labbi vidékről -  feltehetően Jugoszlávia felől -  származó visszatérés mellett tanúskod
nak. Ez a beszivárgás kevésbé volna szembetűnő, ha az idegenből érkező vadmacskák 
útvonala széles puszta térségekben is nem az (egykori és meglevő) erdők nyomán vezet
ne át. A vadmacska -  helyi tapasztalataink szerint -  nem tartozik a messzebbre elkó
borló és tanyáját gyakran változtató vadfajokhoz. Szokásában állt a zárt erdők nyiladé
kaira is csak éjjel lépni ki, és tanyáját következetesen tisztítatlanul maradt, bozótos, 
fiatal állományokban tartotta meg. Lehet, hogy az útra kelő példányok, élve a földhöz 
lapulás és a mimikri előnyeivel, erdőről erdőre, észrevétlenül jutottak el az új rejtekhe
lyig. Hogy aztán az új terület megszállására felkészült vadmacska honfoglaló pionírnak 
tekinthető-e, erre nézve az a véleményem, hogy inkább ösztönösen visszatérőnek isme
rem el, amikor az ősi faunaterületén a helyét ismét el kívánja foglalni.

A vadmacskának magának bizonyára fel kellett tételeznie, hogy ott még meglevő 
társra, párra fog találni, ennek keresése közben aztán kóborlása során messzebbre is elté
vedhet. Erre mutat a legutóbbi (1957. évi) előfordulása -  messzebbre, Közép-Zalában 
-, egy elejtett kandúr alakjában. Valószínűnek látszik, hogy ahol váratlanul vadmacska 
jelenik meg, ott a vadmacska régebben is otthonos volt. Ebből a szempontból legelőbb 
a nagy nádasok jöhetnének szóba, ahol azonban vadmacskalakta nádasok nem voltak, 
a kóborlásra hajlamos példány útjára a régebbi és meglevő erdők nyomvonalán indult el. 
A dél-zalai esetek legalábbis erre a jelenségre mutatnak.

A jövőt illetően a vadmacska előfordulására alig van kilátás, a tájon való megtelepe
désére még kevésbé.

Joggal lehetett feltételezni, hogy az előzőleg leírt erdőirtásokkal és rendkívüli fa
használatokkal befejeződött volna a dél-zalai erdők további pusztulása, de nem úgy történt.

A nyugati tájrészleg egy nagyobb, összefüggő erdőségének (közel a Mura menté
hez) azontúl is el kellett tűnnie a föld színéről. Gyóta, Cseres, Gyurgyánc, Perház, 
Ibrikó dűlők erdejéről lesz szó. Ezekből aztán vajmi kevés maradt vissza -  éppen csak 
mutatónak. Ezeket az irtásokat szabályszerű eljárás vezette be, amelyek jóformán a ma 
élők szeme láttára kerültek kivitelre. Az irtásokra a legtöbb okot a mezőgazdasági ér
dekek adták (export búza, majd kapunk érte import fát!), „felszépítve” az eljárást föld
reformmal és egyéb indokokkal. A törvény szellemében történtek ugyan helyettük 
csereerdősítések, de már más vidéken, sőt más megyében. Itt, Dél-Zalában mintegy 
2500 kh értékes lomberdőség esett az irtás áldozatául. Ezzel aztán megszakadt a déli 
fekvésű, fennálló Bajcsa erdőtest összeköttetése az északnyugatra elterülő fővadas
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erdőkkel, és közöttük fátlan mezei térség alakult ki, innen-onnan 15 km vonalhosszal. 
Erre az erdőgazdaságilag elvesztett, pusztává lett térségre vonatkoznak azok a további 
jelenségek, amelyek „az erdők nyomvonalán” váltak szembetűnőkké. Ezek közül leg
jellemzőbb a nyuszihoz fűződő jelenség.

III. Előfordulás szempontjából a közel kiveszésig eljutott vadmacskával szemben 
a nyuszt-nyest élete a tájon a rendszeres üldözések ellenére is aránytalanul kedvezőbb 
képet mutat.

A most leírandó nyuszteset abból a szempontból tájjellegző\ mivel az az újabban kiir
tott erdők nyomvonalán haladt.

Az történt ugyanis, hogy az 1956-57. évek telén az északnyugati tájrészleg nagy 
erdőségeiben, Rigyácnál, egy parasztpuskás a hótakarón nyuszt friss nyomaira talált. 
A nyusztkereső puskásnak feltűnt, hogy a nyomok az erdőből messze kivezetnek, és 
a nyílt, mezei térségen -  kb. 12 km útvonalon -  a Mura mentére vettek irányt. A kitar
tóan végzett nyomkövetés szembetűnő eredménnyel járt; teljesen idegen környezetben 
végigvezetett egészen Murakeresztúr község közeiéig. A nyuszt ott -  feltehetően a vasút
állomás villanyvilágításától -  megtorpant, és a hajnal közeledtével jónak látta a nyílt ré
ten álló, alacsony törzsű, öreg fűzfa hasadékában elrejtőzni, ahol aztán kézre is került. 
(Hím példány.) Magának az eltávolodásnak szinte példa nélküli mértékére éppen az 
a körülmény ad magyarázatot, hogy az erdőhöz ragaszkodó nyuszt párszerzési útjára 
következetesen az erdőirtások nyomán indult el. Ha a felvett irányban csak pár kilomé
terrel haladt volna tovább, a dél-somogyi erdőkben megfelelő tájrészlegre talál. Az ot
tani, magas korú erdeifenyő állományok mókusban gazdagok, tehát életfeltételének 
ezen eleme is biztosított lett volna.

IV. Ugyanezen a mezei útvonalon váltak jellegzetessé azok a jelenségek is, amelyek 
szereplői vaddisznók és szarvasok.

A vaddisznó a nyugati tájrészlegen őshonos vad, és állandóbb is, mint a keleti tájon. 
Állománya hol felszaporodott, hol az utolsó példányig kipusztultnak látszott. Úgy tud
tuk, hogy az állomány leapadását sertéspestis okozza. A járványos fertőzés könnyen be
állhatott mind az erdei sertéslegelőkön, mind a hetivásárokra szokásos módon, lábon 
behajtott házisertések útján. (Erre az erdőkön átvezető utakat használták.)

A déli részen fennálló Bajcsa-erdő, az erdőirtások ellenére, a felső erdőségek vad
disznói számára továbbra is vonzó maradt. Ez a viszony fennmaradt annak ellenére is, 
hogy útjukat nemcsak a közbeeső puszta térség állhatta volna el, hanem maga a bajcsai 
erdő is nagy változásokon ment át. A nagy kiterjedésű és -  kivételesen -  túlkoros kocsá
nyos tölgy állományok az 1920-as évekre ki lettek termelve, és helyüket fiatalabb tölgy 
állományok foglalták el. A vaddisznók részére azonban elegendő volt visszaemlékezni 
a makkhullásban gazdag múltra, és legtöbbször -  egyesen is, máskor meg kisebb, 4-5 
tagú kondával -  felkeresték a pagonyt. Ráadásul nem is évről évre, hanem arányos 
időközökkel, a periodikus makktermések idényéhez mérten. Ezek a megismétlődő és 
a makktermést magán a helyszínen ellenőrző látogatások különös érdekességgel jártak.

Akkor váltak szembetűnővé, amikor a megtett útvonal következetes betartásán felül 
figyelembe vettük az erdőbe történő belépés esetenként megegyező pontját is. A szán
tóföldek laza talaján és az erdő szélén vezető homokos, széles csapáson a vadnyomok 
teljes bizonyossággal megállapíthatók voltak. A vaddisznók a mezőségi útvonalon anél
kül haladtak át, hogy útközben az érett terményeket (burgonya, tengeri) megkóstolták
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volna, s egyenesen ugyanazon a ponton tértek be az erdőbe. Ebben aztán -  makk után 
kutatva -  éjjel bejárták az egész területet. Makk hiányában beérték gombával, páfrány
gyökérrel, esetleg egérrel. A leérkezés éjjelén a pagonyból rendszerint el is távoztak. 
Valószínű, hogy a jelentkező vaddisznó már élőbbről ismerte az erdőt, és annak vad- 
forgópontját. Hosszabb kimaradás után viszont feltehető volt az is, hogy az életkorát 
tekintve járatlan vad elődeinek nyomvonalát követte.

A bajcsai pagonyt illetőleg hasonló volt az ugyanabból az irányból gyakrabban bevál
tó szarvasok viselkedése is. Belépési pontjuk az erdőbe nem volt annyira betartott, mint 
a vaddisznóknál, de azok is közel estek egymáshoz. A szarvas aztán, természeténél fog
va is, kitartóbbnak mutatkozott, és az erdőben huzamosabban bent maradt. Az erdei irtás
földek terményei, a réti fű, az ismert dagonyák inkább lekötötték a szarvast, miért is nem 
alkalmazkodtak annyira a szórványosan jelentkező, gyenge makkterméshez. Ami pedig 
visszaváltásukat illeti, nagyjában ez is megegyezett a vaddisznók útvonalával. Holott 
másutt rövidebb vadforgóvonalat is találhattak volna.

A vaddisznóra vonatkozólag hasonlóan szembetűnő jelenséget tapasztaltunk a kele
ti tájrészleg egyik pontján is. A Felsősánc-Felsőerdő körzetében arra jöttünk rá: ahány
szor egy-egy magányos vaddisznó, vagy ugyanaz (feltehetően kifejlett kan) Somogy 
megyéből elindult, és -  vasúti pályatesten is áthaladva -  irányt vett a tölgy állományú 
Felsőerdőnek, a felsősánci fátlan mezőségen hagyományos forgóját mindannyiszor 
megtartotta. (A mezőségen valamikor korosabb erdőrész állt.)

A megfigyelt jelek szerint a vaddisznókat mind a nyugati, mind a keleti tájon a régeb
bi tölgyesek és részben bükkösök makktermése indította útra, és az erdőket, a fajukbe- 
li szaporulat évtizedekre is felmenő kimaradása ellenére, fel-felkeresték. Váltóvonalu
kon minden alkalommal szorosan a már nem létező erdők nyomán haladtak végig.

Bizonyos, hogy a fenti vaddisznó- és szarvasjelenségekhez hasonlók az ország más 
tájain szintén megfigyelhetők.32

Rátérve a vaddisznó országszerte meglepetésszerűleg bekövetkezett szaporodásával 
és szétszóródásával előállott jelenlegi helyzetre, egy új vadforgóútvonal vált ismeretessé. 
Ez a nyugati tájrészleg erdőségeiből indul ki, és Nagykanizsától jóval északra, a Merenye 
erdőtesthez vezet el. Az útvonal 20 km-nél hosszabb, és nagyrészt ott is régi erdőirtá
sokon (ma szőlőhegyeken és kisebb erdőfoltokon) át vezet. Merenyén viszont az utóbbi 
években elejtett, és minden egyes alkalommal magányos, 3 vadkan a megfiatalodott 
erdőtestben makk helyett gesztenyetermésre találhatott.

Az erdők nyomvonalát követő emlősfajok körül megfigyelt jelenségek után áttérek 
a madarak esetében észlelt „visszatérő” jelenségre. Itt a hollóra, az uhura, és ami ezek 
mellett is legszembeötlőbb, a kifejezetten erdei életmódú császármadárra utalok.

V. A császármadár a Dunántúl erdeiben a múltban is csak szórványos és ritka előfor
dulású madár volt. Az 1884. évi országos statisztika a dunántúli megyékből mindössze 
15 elejtett császármadarat említ. Ebből Esztergom megyére 9, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
megyére 5 esik, és csupán Zala megye szerepel még 1 császármadárral.

Aligha tévedek, ha a zalai példányt Keszthely-vidékinek vélem. Értesülésem szerint 
ugyanis az utolsó kisbakonyi császármadarat az ottani hegyekben lőtték. Azóta a Bala- 
ton-felvidéken nem fordult elő. A Dunántúl erdeiben csupán a pilisi-esztergomi hegy
vidék és Sopron erdőségeiben található, jelentéktelen számban.
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A Kanizsa környéki táj keleti részlegéről csak 2 császármadár előfordulásáról van 
hiteles adatunk. Az elsőt Haán Ferenc főerdész lőtte az Iharos-Csurgó közötti porrogi 
pagonyban, a másodikat kb. 30 évvel később, 1923. március 24-én lőtték -  ugyanabban 
a pagonyban. A hajtásban erdei szalonkának elnézett és tévedésből lelőtt császármadár 
(kakas) preparálásra is került.

A lelőhely azonossága emeli ki -  hasonlóan a farkasok elhelyezkedéséhez -  az 
ismétlődő esetek szembetűnő jellegét. A két császármadár minden bizonnyal az erdők 
nyomán érkezett a határon túli Bilo-Kalnik-hegység felől. Az eltávolodások útvonala 
meglepően hosszú, tudniillik a császármadarat helyén maradó, állandó madárként ismer
jük. Ősi élőhelyén sem szokott messzebbre eltávozni, legfeljebb a nagy erdőtestekhez 
közel eső, sűrű cserjésekig. Az eltávolodás mértéke, valamint a két előfordulás közötti
3 évtizedes időtartam mellett a lelőhelyek egymáshoz való közelsége és környezeti viszo
nyai érdemelnek különösebb figyelmet.

A császármadár, szárnyas létére, szülőhelyétől korlátlanul eltávolodhatott volna, 
mégsem jutott azonban messzebbre, csak tájaink déli fekvésű peremerdejébe. Idáig vala
miképpen a cserjés-fasoros területek és az erdőfoltok érintésével hol lábon, hol a nyílt 
tereket átrepülve érkezhettek el. Az útbaeső, nagy kiterjedésű erdőtest cserjeszintes, 
rudas részletei elegendő természetes táplálékot biztosítottak számukra: farügyek, levelek, 
friss hajtások, fűz- és nyírfabarka, virágbimbók, bogyók, rovarok. A két császármadár 
elejtésével sorsuk befejezést nyert, jövőjükre nézve pedig bármiféle találgatás felesleges.

A porrogi erdőre vonatkozó két eseten kívül még csak egyről tudunk messzebbről, 
tájunktól keletre. Már említettem, hogy Somogy megyének dombság tekintetében két 
jellegzetes erdővidéke van, az Erzsébet-domb és a Ropoly-Kardosfa erdővidék. Ez 
utóbbihoz fűződnek a leírt farkaselőfordulások is. Ebben az erdőségben 1947 tavaszán 
F. erdőmérnök lőtt egy császármadarat. A Dráva bal partjáról ez számítható kb. 70 év 
folyamán a harmadik előfordulásnak, s jelentkezése a porrogi erdőn történt császár
madár-előfordulásnál 24 évvel későbbi.

VI. Holló fészkeléséről a Dunántúl déli részeiben élőbbről (a századforduló idejéből) 
egyedül a Tolna megyei Gyulaj dámvadban gazdag erdőségéből van tudomásom. Azon
felül fészkelőhelye lehetett Somogy megye területén is. Tájegységünk keleti peremén 
húzódik a közel 28 km hosszú erdei csapás, a szentai vonal. Alihoz csatlakozik Inkétől 
a Dráváig a Hollósfa nevet viselő nyiladék. A nyiladék a nevét indokoltan viseli. A holló, 
bár nem magán az időközben kipusztult, hollófészkes tölgyfán, hanem attól délebbre 
jelenleg is rendszeres fészkelő. (Nyilvántartott lelőhelye Dél-Somogyban. Aquila.)

Azon a vidéken a hosszú távú kóborlásáról ismeretes madár megfelelő élőhelyre talál. 
Feltehető, hogy a múltban élő hollónak több neki való táplálékban volt része az elhullott 
vadegyedek és az ellő nagyvad placentái stb. alakjában. Attól kezdve a közel eső Dráva 
és a létesített új halastavak halhulladékával élhet, kiegészítve ezt -  varjútermészetének 
megfelelően -  sok minden egyébbel.

A holló visszatérésének (fészkelésének) idejétől az rendszeresen megtartja fészkét, 
és évről évre szárnyra bocsátja fiait. (Védettség alatt.) Kóborló példányai -  ha ritkán is, 
de -  megfigyelhetők. Nyugati irányban azonban legfeljebb Iharos környékéig jutnak 
el. Nagykanizsa körül még nem volt holló.

VII. Az uhu előfordulásáról még nem találtam adatra. Ezért itt a visszatérés 
nyomonkövetése problematikus. Mindössze két eset ismeretes, azok is Nagykanizsa
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nyugati táj részlegéről (Bánokszentgyörgy). Elejtésre került egy uhu 1925. február hó
ban, egy másik uhu (valamennyire kétséges!) 1935. január hóban. Származásuk ezúttal 
is Horvátországra, esetleg Ausztriára vezethető vissza.

Időközben magam is észleltem a hosszúfarkú (uráli) bagoly (Strix uralensis liturata) 
két előfordulását. Ez a bagolyfaj közel hasonló nagyságú, mint az uhu. Az egyik Obor- 
naknál került lelövésre, a másik a Nagykanizsához közeli Zsigárd-erdőn tűnt fel. Élet
ben maradt, de a tájat hamarosan elhagyta. Előfordulásuk január hónapi. A két eset téve
désmentes volt; a nagyobb baglyok semmiképpen sem bizonyultak uhunak.

A jelenségek mindenesetre az erdővidék jellege mellett szólnak, ráadásul azonfe
lül is a hegységek erdeire jellemző lucfenyő részletek és -facsoportok környékén je
lentek meg.

Kö v e t k e z t e t é s e k , e g y s z e r s m i n d  f e l v e t ő d ő  k é r d é s e k

Egyes kiveszőben lévő, jó ideig kimaradó és megritkult állatfajok példányainak 
ugyanazon tájra vezető visszatérési mozzanataiból az eredeti élőhelyhez való ragaszkodás 
példáit olvashatjuk ki. Ilyenek voltak a tájon az emlősök sorából a farkashoz, a vad
macskához, a nyuszthoz fűződő jelenségek; a madárvilágból a császármadár és a holló. 
Mindmegannyi állatfajhoz természetes életmódjuk alapján legközelebb dll az erdő. 
(Osnádasok hiányában a nádas figyelmen kívül marad.) Joggal tekinthetjük ezért 
élőhely szempontjából a dél-zalai-dél-somogyi tájat erdővidék jellegű tájnak, és meglevő 
erdeit az erdei életformák menedékhelyének. Tehát a kölcsönösen erdőt és mezőt lakó, 
-látogató állatfajok számára az erdők mindenképpen előnyt jelentenek. Ebből követke
zik, hogy az újabb erdőtelepítések és fásítások majd előnyösen segítik elő az állati 
fauna kiterjedését is.

A megfigyelt visszatérések célja nem lehetett más, mint -  a fajfenntartás mellett -  
megkísérelni a régebbi élőhelyre való eljutást, odacsalni, vagy ott találkozni a fajbeli 
társsal, és a faunabeli életközösség sorába újból beállani. Példázzák egyúttal az élet
módjuknak megfelelő környezethez, távolabbról nézve, a táj jellegéhez való alkalmazko
dást.. Az alkalmazkodásban külön figyelemre méltó annak gyors lefolyása és tartamossága. 
Nem kétséges, hogy a visszatérő példányok az újonnan felkeresett helyeket már az elej
tésük előtt is elhagyhatták volna. Amennyire azonban a tájon belüli faunához tartozó 
emlős vadfajok helyváltoztatásait a vadforgók és a környezet ismerete megkönnyítette, 
annyira szembetűnő az ott nem ismerős farkas és császármadár lelőhelyeinek azonossága.

Ezek után felmerül a kérdés: vajon mi késztette ezen egyedeket és fajokat olyan ide
gen területek felkeresésére, amelyekkel évtizedeken át nem állt fenn kapcsolat? 
Szülőhelyüktől távol és fajbeli társaiktól elszakadva, külön-külön és egymagukban in
dultak el kivételes messzeségre, ahonnan annak ellenére, hogy társra nem találtak, a mie
lőbbi visszatérésre látszólag kísérletet sem tettek.

Könnyű lenne a kérdésre válaszolni, ha egyszerűen és a leghamarább szóbajöhető 
véletlenre gondolnánk. Végtére is előfordulhatnak a természetben is olyan jelenségek, 
amelyeket mi véletlen eseteknek látunk, jóllehet azoknak rendszerint ismert, erőszakos, 
rendkívüli hatások (háborúval kapcsolatos cselekmények, madaraknál viharok) az okozói.

Legyen bár valamely ritka jelenség a véletlennek (eltévedésnek) az eredménye, 
mindamellett mégis oknyomozó magyarázatot kíván.

Ami az állati ösztönt illeti, ez egyik-másik szereplő példánynál a közelebbi öröklött- 
ség alapján kifejezettnek lesz tekinthető, mert a tájra vonatkozó helyismereteken alap
szik. De milyen fokozatú ösztön „a reflexek és az értelmi cselekvések együttes hatásával”
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indított másokat olyan táj felkeresésére, ahol akár a táplálék-, akár a párszerzés kilátásai 
előttük bizonytalanok voltak? Kérdés marad ugyanis: vajon adnak-e a táji jelenségek egy- 
magukban támpontot olyan feltevésre, amilyen a vadon élő állat kifinomult előérzése és 
következtetőtehetsége? Alkalmasak-e ezek az ösztönös érzések empirikus következtetés
re, és nem tekinthetők-e inkább kivételes egyéni hajlam és -tehetség eredményeinek?

„Költöző madarak és ívó halak vándorlásukat atavistikus szokásból veszik, s ösztö
nük sugallatára kutatják át őseik pihenő állomásait; az örökített sok-sok évezredes emlé
kezés él bennük” (Kibédy). Ilyen szempont tájunk szereplőinél is szóba jöhet, amennyi
ben az ismétlődő jelenségek között eltelt hosszú kimaradásra gondolunk, amely egyes 
példányok életkorát is meghaladhatja.

Vajon van-e a tünetekben annyi újszerűség, hogy azokat „talányszerű” jeleknek 
tartsuk? Az nem kétséges, hogy a jelenségek a múlt maradványjelei. Mint ilyenekről 
az a véleményem, hogy azok jellegzetes erdővidéken az erdők nyomvonalán és természetes 
módon történnek meg. Erre mutat az útvonalak és egyes pontjaik következetes betartása 
és a tartózkodási helyek azonossága.

A táji miliő vonásai, abban a meglévő erdőformációk képei mellett figyelmet érde
melnek a nyomvonalak abiotikus tényezői, valamint a lelőhelyek organikus összetevői 
is. Magán a terepen nem változott ugyanis a domborzat állandósága, valamint a talaj 
összetétele. A vadforgókat betartó vaddisznó és szarvas előtt megfelelő maradt a víz
gazdálkodási állapot is. Lényegesen nem változhatott a lelőhelyek természetes növényi 
vegetációja, és feltehetően keveset módosultak az erdei élőhelyek mikrotényezői is.

Az élővilág rendszerében tudvalevőleg a növény és az állat egymásra utalt, organi
kus tényezők. A közöttük fennálló arányosság alakítja ki az életközösség mindenkori 
helyzetét, és hozza létre azt az állapotot, ami alatt a természetben uralkodó összhang- 
zatosságot értjük. Nem is annyira a váratlanul előálló abiotikus tényezők, hanem leg
előbb maga az ember szokta ezt az összhangot -  sokszor durva eszközökkel -  megza
varni. A kívánatos egyensúlyt viszont ugyancsak az ember állíthatja vissza.

FÜGGELÉK

Úgy vélem: helyénvaló lesz a dél-zalai-dél-somogyi tájon megfigyelt állatéleti jelensé
geket azokhoz közel hasonló más élőhely- és környezetbiológiai jelenségek ismeretével is 
kiegészítenem, amelyeket a Hunyad megyei Retyezát hegységben tapasztaltam.

Emlékeimből kikeresek egyet emlősről: a hiúzról, és egyet madárról: a szakállas saskese
lyűről (Gypaétus barbatus). Jóllehet a hazai faunánkból hiányzó életformákról lesz szó, talán 
mégis kár lenne, ha a róluk megfigyelt jelenségek feljegyzés nélkül mennének veszendőbe.

A Retyezát-hegységben az utolsónak bizonyult hiúzt 1870 körül a Galbina északi 
lejtőjén (1400 m körül) lőtte egy klopotivai parasztpuskás. Leütött őz vagy zerge köze
lében ült lesre, és a homályban odasompolygó hiúzt rókának elnézve lőtte le. A hiúz 
újabb, biztos retyezáti megjelenéséig eltelt mintegy 60 év. (Kétségtelenül híre ment 
volna, ha felbukkant volna; már a hiúz bőre is valahol okvetlenül feltűnést kelthetett.)

A hiúz előfordulására Magyarországon jellemző az 1884. évi országos statisztikai 
összeállítás: ez összesen 35 hiúz elejtéséről számol be. Ebből az Orsovától Predeálig 
húzódó Déli-Kárpátok hatalmas hegylánc erdőségeire 1 hiúz esik, az is Szeben megyére. 
Azonfelül Erdély többi területén is csak 4 hiúz került terítékre. A továbbiakban Biharra 4, 
az Erdős-Kárpátokra, beleértve az egész Felvidékre, 25, külön mint legnyugatibb 
lelőhelyre, Nyitra megyére 1 hiúz esik.
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Ezek szerint a szóban forgó retyezáti hiúz lett volna egész Hunyad megye területé
re kiterjedőleg az utolsó elejtett hiúz. A hiúz megyebeli egyszer-egyszeri megje
lenéséről sincs háromnál több adatom, de mind a 3 arra mutat, hogy a hiúzok a szom
szédos Romániából látogattak be.

Az egyik hiúzt a Zsil-völgyi Szlevej-tetőn U.[jfaluczky] erdőőr látta a századforduló 
körül. Ugyancsak a Zsil-völgyi Vulkán táján Maderspach nyomozott később egy hiúzt, 
melynek nyomait a havon a romániai Tismanáig követte. Maga Maderspach, a fáradhatat
lan kárpáti vadász, életében sem láthatott hiúzt. A harmadik hiúzról nyomjelet e sorok író
ja észlelt. Egy vadőr kíséretében járva a Retyezát határhavasán, a hótakarón tűnt fel előt
tünk -  már elmosódott állapotban -  az egyenesen vezető és a nyomok egymástól mért 
távolsága (54 cm) alapján hiúzra valló vonal, s ez is kivezetett egyenesen Romániába.

Ezek az adatok a ragadozó hosszú vonalú eltávolodásáról beszélnek. Pedig a hiúz kóbor
lását sokkal szűkebb térre szoríthatónak szokták leírni. Arról is nevezetes, hogy azon vadfa
jok egyike, amely váltóját szigorú pontossággal és következetesen betartja. Thum-Rumbach 
írja: „aki egyszer valamely sziklapárkányon a hullatéka, vagy a nyoma alapján megtalálta 
a közlekedő útját, az ott a vasat éveken át a legjobb eredménnyel helyezheti el.”33

Annál érdekesebb a Retyezáthoz fűződő következő, eltávozásom utáni eset. Az történt, 
hogy -  mintegy 60 éves ottani kimaradás után -  váratlanul mindjárt egy hiúzpár jelent 
meg a hegységben, és ott le is kölykezett. Ez a hiúzpár -  ellentétesen az 1870. évi lelőhe
lytől -  nem a zergelakta magas erdőövezetben, hanem mélyen, lejjebb, a lomberdők övé
ben telepedett le, és a romániai határszéltől jelentősen távolabb. Fiait Malomvíz község 
felett, a Magura sűrű bükk fiatalosában, a hegytömb északi oldalán nevelte fel. Az itt meg
tartott alkalmi hajtásban a hiúzok a puskások előtt négyesben jelentek meg (így kaptam 
értesítést a vadászatot rendező személytől), és a fiatalok egyike terítékre is került.

Ezek szerint a hiúz visszatért a Retyezátra! Ami a régi és az új tartózkodási helyek 
kör nyezeti viszonyait illeti, közöttük lényeges eltérés egyáltalán nem mutatkozik. Lomb
cserjés (bükk, nyír, mogyoró) tájrészlet mind a kettő, erősen sziklás, alacsony törzsű, 
csonkított, öreg lombfákkal. Érdekes, hogy a két lelőhely mindegyike egész felületével 
északi kitettségű. A régi lelőhelyen több zerge és kevesebb őz tartózkodott, viszont az 
újonnan megszállt dűlőben időközben az őznél mutatkozott szaporodás. Nyúl is akadt. 
A hiúzok az őzekkel hamarosan végezhettek, de közel találhatták a község egy időben 
országos rekordot tartó kecskenépességét is.

Sajnálom, de arról nem kaptam közelebbi adatokat: vajon a hiúzok mekkora kárt tet
tek a község közvetlen közelében fekvő területeken, és mi lett az el nem ejtettek sorsa?

A lelőhelyek közötti távolság a Kárpát-hegytömb hatalmas jellege mellett nem jöhet 
számításba. A hiúzok az egymáshoz hasonló, típmos magashegységi ei'dei élőhelyén éppen csak 
helyet cseréltek. Kétségtelen, hogy a táj jellege, amely 60 év folyamán csak részleteiben ment át 
változásokon, egészében azonban állandósult biotóp maradt, vonzotta visszatérésre a hiúzokat.

A nagy kiterjedésű faunatartományból a másik előjegyzett szereplő, az egész Kárpát
medence területéről kiveszésre ítélt ritka madár, a szakállas saskeselyű.

A híres-neves Gypaétus! Utolsó előfordulási helye az olvasót a Retyezát-hegységhez 
vezeti el. E sorok írója is onnan küldte a saskeselyűről szóló jelentéseit a Madártani Inté
zetbe.* Sajnos a jelentések nem szóltak fészkelésről, csupán egy-egy példány rövid, 
egyszeri feltűnéséről. Az egyik esetről gyanítható volt a fészkelés lehetősége is. Janu

* Lásd a 99., 96. és 110. számú bibliográfiai tételeket.
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árban került megfigyelésre a Lepusnik völgyében. A Stanulete mészkőzetű, barlan
gos sziklabérce felé nem is magasan húzott egy saskeselyű -  csőrében juhbőr tekinté
lyes nagyságú cafatával. A hordás arra vallott, hogy a havasi legelőkön talált juhbőrt 
fészkéhez vitte volna. Ami a legsajnálatosabb ebben a rendkívüli kérdésben az, hogy 
síelésben gyakorlatlan és felkészületlen helyzetünkben nem állt módunkban ne
künk, erdészeknek felkeresni a régi fészkelőhelynek ismert Stanuletet. Az annak 
környékén gyakorta síelő Maderspachnak is elkerülte a figyelmét.

A saskeselyű már azelőtt is ritka jelenség volt egész Erdélyben. A Retyezáton az 
utolsó tojást Hodek találta 1879-ben, de az is záp volt. Feljegyezték a saskeselyűről, 
hogy nem is rak minden évben tojást, ha rak, akkor is legfeljebb csak egyet. (A szó
fiai múzeumban, fogságban tartott saskeselyűnél figyelték meg: amint a legkisebb 
mozgásra a tojásban figyelmes lesz, azt elpusztítja. Úgy vélem, ez csak rabságban 
fordulhat elő.)

A saskeselyű valóban a múlt idők öröksége, és a jelek szerint talán Európa-szerte 
a kiveszés előestéjén áll.

Később, a Retyezátról történt végleges eltávozásom után, arról érkezett jelentés, hogy 
a már kiveszettnek tekintett saskeselyű -  közel 50 évi távoliét után -  a hegységben újból 
fészkelésbe fogott volna. Erre abból lehetett következtetni, hogy 1928 augusztusában egy 
alkalommal egyszerre 3 Gypaétus-t figyeltek meg a Zenóga-tengerszemnél. Ebből felte
hetőnek látszik, hogy az 1917-1928 közötti időszakban 1 saskeselyűpár (2 öreg 1 fióká- 
val) tényleg fészkelt volna a hegységben. (Lásd még Aquila 1927-28. p. 374.) Ennél az 
esetnél sem áll előttünk- természetesen -  az erdők nyomán történt visszatérés jelensége: 
irányadó a táj jellege és azon belül a fészkelés biztonsága volt. A találgatásokkal nem 
szükséges túl messzire mennem, hogy a jelenségre magyarázatot találjak.

Erre két vonás kínálkozik. Az egyik a fészkelőhely kérdése. Az „őskőzetből” álló 
hegyóriás egyetlen megfelelő pontján, a mészkőzetes Stanulete határhavas meredek 
sziklafaláról tátongó üreg volt alkalmas a saskeselyűpár megtelepedésére -  feltehetően 
mint már élőbbről ismert fészkelőhely.

A másik vonás pedig oda vezethető vissza, hogy a magas életkort elérő madarak egyi
ke ugyanaz is lehetett, amelyik előtt talán már korábbról ismeretesek voltak a hegy
ség saját fajának megfelelő viszonyai. Ezekkel kóborlásai során -  valamelyik öreg saske
selyű segítségével -  az egyik utód is megismerkedhetett. Hasonló visszatérésnek 
természetesen feltétele szokott lenni, hogy valamely életkörben legyen még a kiveszés- 
ben lévő, illetve a kiveszéshez közeledő faunaelemekből élő maradványpéldány is.34

REKORDTRÓFEÁS ZERGEBAK ÉS ŐZBAK KÖZÖS TÉRBELI 

ELŐFORDULÁSA EGY LEÉGETT ERDŐ HELYÉN

„A titokzatos nagykapitális” és „A magassági” zerge-, illetve őzbak előfordulása egy 200 
méteres átmérőjű körön belül, ugyanazon az egykori égett oldalon, ráadásul két egymást 
követő évben volt. Ebből következik, hogy a két vad a több száz km2 -re kiterjedő -  és 
nagyjában azonos természeti adottságú -  magashegységben alig 1 km2-nyi részletben élt. 
Ezen a sajátos, külön jellegű biotóprészlegen kell tehát a magyarázatot keresnünk a szi
nonim eredményű jelenségekre. Vajon miben keressük azt a rejtélyes erőtényezőt, amely az 
együtt élő két vadfaj egy-egy példányánál szuperlatívusz magasságú trófeát termelt ki?
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Lássuk a kérdéses területet a talaj, a növényzet, a környezet, a klíma szempontjából!
Valamikor, a mült század elején hatalmas erdőtűz támadt a Hunyad megyei 

Retyezát hegység közepe táján, a Lepusnik folyó völgyében. A tűz a folyó jobb partján 
az őserdő jellegű, elegyetlen lucfenyő övezetben keletkezett, és a délre néző oldalon 
1000-1450 m magasságban, mintegy 80 ha kiterjedéssel, a fennálló, zárt faállományt 
egészében elhamvasztotta. A tűz keletkezésének körülményeiről közelebbi adat nem 
volt található. A helybeli lakosság a múltból mindössze annyit őrzött meg, hogy a kér
déses területet az 1848-49. évi szabadságharc idején már leégettnek ismerték. A pusz
tán maradt terület egy részén a hegyekbe menekült román parasztság gabonarozs veté
sével próbálkozott meg, innen származott a dűlő elnevezése: a rozs után Sekerile. 
(Rövidítve és magyarosítva Szekér néven volt használatos.) Az erdőtűz származhatott 
esetleg villámcsapástól, de okozhatta azt a havasi legelők között közlekedő pásztorok 
és hajcsárok, nemkülönben kalandozó vadászok gondatlanul visszahagyott tüzelése is. 
Az erdőtűz kiterjedése behatárolt maradt: a tűz útját két oldalról sziklaoromzat állta el; 
alul maga a folyó, felül pedig valószínűleg az akkori magas, tömör hóréteg képezték az 
akadályt. A féktelenül terjedő tüzet a havasi fennsíkról leáramló, erős szelek is egy 
irányba terelhették, aminek elfojtásában végül segíthettek a Déli-Kárpátok láncolatára 
évenként lehulló monszun jellegű, tartós esők is.

Maga a leégett pusztaterület -  távol esve a fennálló magtermő állományoktól -  ter
mészetes úton őshonos fájával, a lucfenyővel nem újult fel, és nagyjából fádan is maradt, 
jóllehet ott semmiféle legeltetés gyakorolva nem volt. A völgybe lesodort fahamu töme
gén a folyópart hosszában idővel vegyes, lomblevelű cserjés -  málna, mogyoró, fürtös 
bodza, éger -  telepedett meg, és képezett -  keskeny sáv alakjában -  törpefa formációt. 
A leégett területet, amelyen a hajdani tűz nyomai már nem voltak felismerhetők, mint 
begyepesedett „erdei tisztást” tartottuk nyilván. Csemetekerti (bőséges) készletünk 
számbavételével merült fel aztán az a gondolat, hogy fogjunk hozzá a terület újbóli 
beerdősítéséhez. A kitakarítatlanul maradt és embermagasra elgyomosodott, régebbi 
erdei vágásokkal szemben ez a terület látszott legalkalmasabbnak a csemeteültetés szabá
lyos elvégzésére. Első kísérletként 1909 tavaszán a tisztás nyugati szegletében mintegy 
15 ha területet erőteljes lucfenyő csemetékkel ültettünk be -  jó sikerrel.

Térjünk azonban vissza a tűzre, illetve az utána maradt hegyoldalra.
A hajdani erdőtűz, elképzelés szerint, le nem fékezhető, óriási erővel döntötte pusztu

lásba az őserdő több ezer tonna súlyú fatömegét. A keletkező tűz a talajtakaró nyers mo
harétegén nem maradhatott meg csak földön futó avartűznek, hanem a lángok elemi gyor
sasággal kaptak fel a fák sudarába is. A felfutást még elősegítették a fákról lecsüngő 
szakállas zuzmó (Usnea barbata) szálai; a lángok erejét élesztve a koronák sűrű lombozatá
ban. A tűz rátámadt minden éghető anyagra, le a fák sziklaréseket beszövő gyökeréig. 
A területre és környékére heteken át hamu tömege hullott. Az elszenesedett fatörzsek halom
ra zuhantak. Az egyes gyantadús törzsrészek és parázsló fatuskók kihűlésük után korhadás
nak indultak, szenes morzsalékká hullottak és porladtak szét. A százados korú, zöldellő erdő 
az elhamvadás után erdőként többé már nem is újult fel. Átalakulása más folyamatot vett.

A pusztává vált területen idővel fényigényes fűféleségek megtelepedése vette kez
detét. Ahol a szélhordta magvak az alapkőzet közeiben esőktől áztatott, megülepedett 
morzsalékra találtak, gyepflóra szőnyege keletkezett. A magvakat a kavargó szelek 
az alhavasi tájakról, füves legelőkről, legelőbb a Lepusnik kanyarába benyúló mészkő
tömb fennsíkjáról hozták le. Idővel az évelő növények korhanyából származó réteg 
megerősödött és a hegyoldalt mind jobban beborította. A vékony szálú -  és jobbára
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magas szálúvá fejlődött -  füvek elterjedő szövetkezete megcáfolta azt a távolból látszó
lagos feltevést, mintha a hajdani erdőterület kopársággá vált volna. A természetes vege
tációnak ez a kialakult folyamata legalább 70 évvel, ha nem többel, élőbbről indult meg. 
A meredékes lejtőkön vízmosás, földomlás, újabb kőgörgeteg nem keletkezett, legeltetést 
pedig ott egyáltalában nem gyakoroltak.

Elképzelésem lenne a faha?nu hatásáról.
Az ásványa anyagokban gazdag fahamunak, szénpornak, kőmorzsalékkal elegyes tör

meléknek égési termékeiből a lemosások ellenére is maradt vissza annyi, hogy az a szél- 
hordta, évelő füvek magvait magába foglalja, és évek múlva a felnövő növények szerveiből 
bizonyos termőréteg alakuljon ki. Ebben a szerves alapban a gazdag víz- és hócsapadék, 
a napfény és a meleg hatására baktériumélet fejlődött ki, ez a folyamat aztán mind 
táperősebb termőréteget eredményezett. Az új gyepflórában mindjárt a kezdeti években 
érvényesülhetett bizonyos hajtóerő, amely a későbbiek folyamán állandósult és tevékeny 
maradt. Ismeretes, hogy a különféle növényi hulladéknak, gaznak, leveleknek, nádnak elége
tése bizonyos trágyázás mértékével hat a rákövetkező növényzetre. Mennyi sok szervalko
tó elemet tartalmazhatott az elhamvadt erdő faanyaga mészben, foszforban, nátriumban, 
káliumban és más egyéb ásványi elemekben!? (Ebermayer vizsgálatai szerint a lucfenyő 
törzsrésze, elhalt és zöld tűlevele, főképpen a kérge a felsoroltakon felül több-kevesebb 
%-os ingadozással nyomelemeket is tartalmaz, ilyenek a magnézium, mangán, ferrurn stb. 
A fák mellett a lágyszárú növények is tartalmaznak oldódó ásványi tápsóelemeket.)

Tudjuk a táplálkozásról, az élet alapvető megnyilvánulásáról, hogy az élet létét és fejlődésé 
a táplálék biztosítja. A szakirodalom ismerteti: a mész, a foszfor és a csont az agancs alapanya
gát képezi; a jó agancs, annak minősége elsősorban a fehérjében, mészben és foszforban gaz
dag táplálék eredménye. A tápanyagok mellett szerephez jutnak a biológiailag ható anyagok 
is: a különböző hormonok és vitaminok. Ezekről a hatóanyagokról írja Szent-Ivány Géza:35 
„A hormonok az állati testben feltalálható egyes mirigyekben maguktól fejlődnek és legna
gyobb befolyást gyakorolnak arra, hogy az agancsképződés egyáltalán megindulhasson.” Ellen
tétben a hormonokkal, a vitaminok az állati testben általában nem maguktól fejlődnek, 
hanem a táplálékkal vétetnek fel. ,/íz őzről pl. meg lett állapítva, hogy vitamint kizárólag táp
lálék útján vehet fel... Nagyon fontos, hogy az őzgidák, amikor már anya tejet nem kapnak, 
amellyel a C-vitamint megkapják, ne nélkülözzék ezt további táplálkozásukban sem, nehogy 
testi fejlődésük és csontképződésük hiányt szenvedjen.” A C- és D-vitaminra az agancsot 
fejlesztő bakoknak is szükségük van, amit füvekben és fahajtásokban találnak meg.

Az égett terület növényi életére kedvezően hatott az is, hogy a téli hótakaró hamar ol
vadásnak indult, beszivároghatott a talajba, és a tavaszi vegetáció legkorábban a Sekerile 
oldalain indult meg. Erre az erdei munkásoknak a völgyben létesített veteményeskertje 
is példát adott. A kertben elrakott burgonya primőrtermés alakjában és bőségesen szo
kott fizetni, ezt nekünk is alkalmunk volt figyelemmel kísérni. (Amikor egy időben tervbe 
vettük a szirtifogoly megtelepítését a hegységben, a foglyok számára a Lepusnik part
menti cserjését jelöltük ki.)

A két tárgyalt trófea elbírálásakor az őzagancs enged érdekesebb feltevésekre követ
keztetést. A lemért őzagancs ugyanis nem 1-2 cm plusszal haladja túl a leghosszabb 
méretűnek ismert retyezáti őzagancsokat, hanem átmenet nélkül (legalábbis ennél az elej
tett baknál) egyszerre 5 cm-es kiugró plusszal.

A fentiek alapján úgy vélem: szerephez kellett jusson valamely feltételezett (kifeje
zetten meg nem nevezhető) ható tényező. Az eredete lehetett a növényi táplálékban 
meglévő ásványi só, ritka mikroelem, hormon, vitamin, vagy valamiféle kőzetből sugárzó

676



hatás. Lehetett bármelyik tényező, amely oda kellett tartozzék az égett biotóprészleghez, 
ahol v a g y  egyesével, v a g y  együttesen a két megfigyelt vad trófeáját kivételes magassági 
mérettel termelték ki.

Ezek után a fejlődés nagyarányú fokozatával az egymás közelében megnyilatkozó 
két jelenség mint az egyéni (ontogenetikus) fejlődés eredménye áll előttem. Egyéni 
olyan értelmezéssel, mivel azok egyazon téregységen (közös tápterületen) két vadfajnál 
jutottak kifejezésre.

Felemlítésre kívánkozik még egy sajnálatos körülmény, amely kimondottan hiá
nyosságot jelent. Tudniillik az 1912-13. évi jelenségeket közel egy évszázaddal, az égést 
megelőző, majd pedig a fél évszázaddal követő trófeákról összekötő adataim nincsenek. 
Teóriában feltéve: amennyiben az ottani őzagancsok a megelőző évszázadban is hasonló 
alkatúak lettek volna, akkor a tárgyalt eset visszaütést jelent a pluszmagas agancsú 
ősökre. A találgatással továbbmenve, ismeretes-e az a földrajzi vonal, amely a nyugati 
őztípust (<Capreolus vulgáris) összeköti a nagyobb agancsú, többnyire szintén 6-ágú, rokon 
keleti (szibériai) őztípussal (Capreolus pygargus)? Hiszen a szibériai őzek ágmagassága 
a 45 cm-t is elérheti.

Szűkebb szakkörben nyilván megengedhető, hogy szólhasson többféle találgatásról 
és feltevésről. Ezen jelenségekre mindenesetre legkönnyebb lenne azt mondani: a vélet
lenek találkozása. Mégis azt mondom: ahol előfordulnak újabb erdőtüzek, ott a tisztelt 
kollégák figyeljenek a Cei-vida-fajok trófeáira! Hátha hasonló jelenségek bukkannak fel.

KÖRSÉTA A  10-ES Á G SZÁ M Ú  SZAR VASAG AN CS KÖRÜL 

( B e te k in té s  a  k ö z e l m ú l t  v a d á s z a t i  m ó d s z e r e i b e ,  1880-1945)

A szarvasagancs a természet egyik különleges, remek alkotása. Képzeljük csak el! A vér
ben áramló minő dinamikus erők építik fel a kozmikus fény sugaraival táplált növény
zet levelei, rügyei, zuzmói elemeiből azt a sokágú koronát, amely az agancsos vad fej
dísze. Es felépíti, kiformálja alig 150 nap alatt, amit aztán a bika fél évig koronaként 
hord a fején, hogy uralkodásának felségjogait megvédje vele. Aztán megválik tőle, hogy 
évről évre újrafejlessze. Végjük azt: 8-10 év alatt megteremti azt a 25-30 kilóra, sőt 
esetenként többre is felmenő, amellett művészies kivitelű csonttömeget, amely a ter
mészet csodás alkotása. A remekmű annyira tömör, sűrű és kemény, hogy nem fognak 
rajta a századok, és nem porlasztja el akár ezer év sem. Nincs aztán rajta csodálnivaló, 
ha rá megilletődéssel tekint az a személy is, aki ugyan nem vadász, hanem csak érzéke 
van a tüneményszerű jelenségekhez.

A vadászszívvel rendelkező halandó aztán figyeli e tünemény nagyságát, súlyát, egyszó
val a minőségét. Amikor a vadászember mások agancstrófeái körül vizsgálódik, úgy van 
vele, hogy azokat a saját trófeáival méri össze. Az őzagancs, a vadkanagyar, a zergekam
pó mellett leginkább a szarvasagancs kínálkozik összehasonlításra. Rajta már messzebbről 
nézve is szembetűnnek alkotórészei: a szárak magassága, vastagsága, a terpesztés, a korona, 
az agancs színe, s egészében a harmonikus forma kelti fel bennünk a szépség, az egyé
ni tetszetősség benyomását.

A vadászember, maradjunk a középosztálybelieknél, az ő szerény trófeáit nem a díja
zott, kapitális szarvasagancsokhoz méri, mert oljTanok neki nincsenek. Inkább a köze
pes erősségűeket veszi számba, mert hiszen azokat sem szokták a padlásra felvetni. Kirak
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ták bizony azokat a főúri kastélyok folyosóira éppúgy, ahogyan azt maradandó díszül 
állították be a magasabb igényű, bár szerényebb lehetőségekkel rendelkező vadászok 
is a szobáikba.

Közepes alatt a 4 kg körüli trófeákat értem, ez van már annyira mutatós, hogy 
érdemes a megőrzésre. Lehet aztán akár 8-astól 14-es ágúig többféle, de az legtöbb
ször a 10-esek közül szokott kikerülni. Függ ez természetesen az egyes erdőgazdasá
gi tájak törzsállományának jellegétől, és a mindenkori összetételétől is. Az aztán 
más kérdés, hogy vajon golyóra érett volt-e az a 10-es körüli bika abban az értelem
ben, ahogyan azt -  a szigorú minősítés feltételei szerint -  a magasfokú vadgazdál
kodás előírja.

Hazánkban eddig legnagyobb számban 10-es szarvasbika került terítékre. Ezért érde
kes lesz beletekintenünk abba az országos lőjegyzékbe, amelyet az 1884-1907 közti 24 
évben elejtett szarvasbikákról állítottak össze. (Forrás: Vadászlap 1908. október 15.)

Terítékre került évi átlagban 937, összesen 22505 szarvasbika. (Ebből ismeretlen 
ágú, „egyéb”-nek jelezve: 1312.)

Az agancsok ágszámai szerint terítékre hozatott:

26-os 2
24-es 5
22-es 20
20-as 7i
18-as 219
16-os 782
14-es 2321
12-es 4706 darab.
Összesen 12-es és felette: 8126 (36%).
Legkiugróbb tétel a 10-eseké: 5487 (26%).
Magas számú még a 8-asoké: 
A továbbiakban:

3896 (18%).

6-os 1859
villás 360
csapos 1465 darab.

Tanulságos összevonni a (páros és páratlan) 8-10-12-es, leggyakoribb tételeket 
(66,4%). így megkapjuk az egészre vonatkozó 2/3-os középarányt -  a fennmaradó 
1/3-dal szemben.

Vajon találok-e az előbbi tendenciát mutató adatsorban valami meglepőt?
Találok akkor, amikor figyelembe veszem az elejtés helyét, és megjelölöm a vadász- 

területeket, nemkülönben a trófeás gímek elejtőjének a személyét is. Ezúttal ugyanis 
a statisztika nem nyulakról vagy egyéb apróvadról számol be, hanem szarvasbikákról van 
szó, az erdők elsőrangú, fejedelmi vadjáról, amelynek az elejtőjét kiváltságos vadász
nak szokták tekinteni! (Valamikor régen az az orvvadász halállal fizetett, aki „királyi” 
szarvast merészkedett elejteni.)

Keressünk ki tehát néhányat azokból a nyilvánosságra hozott lőjegyzékekből, ame
lyek adataiból a kérdéses országos statisztikát összeállították! Az elejtők név szerint is 
fel vannak sorolva. Igen kevés kivétellel főúri és főrangú személyek, maguk a birtoko
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sok és magas rangú vendégeik. Róluk feltételezni lehet, hogy a bőgési idény alkalmával 
mindig éltek a legmagasabb igényű válogatással.

A század eleji lőjegyzékekből ismeretes, hogy az elejtett szarvasbika fő jellegzője 
agancsának az ágszáma és magának a szarvasnak a testsúlya (!) volt. Ebben nem volt kivé
tel a gödöllői koronauradalom sem: darabról darabra adott jelentést a terítékre hozott 
szarvasbikák testsúlyáról is. Az agancsnak, mint értéket képviselő trófeának, a súlya és 
szépségpontozása csak később, a divatba jövő kiállításokon és trófeabemutatókon kez
dett döntő fontosságúvá válni.

Az egyes uradalmak az évi lőjegyzéküket a Vadászlapban tették közzé.
Forgách Károly gróf ghymesi uradalmában az 1908. évben a bőgési idény alatt terí

tékre került 32 szarvasbika: 10-es=6, 8-as=12, 6-os=7, villás=l, csapos=6. Valamennyit 
a birtokos háziúr és főúri vendégei ejtették el.

Nem elgondolkodtató-e, hogy az elejtett szarvasbikák mind 10-esek, s azon aluliak 
voltak, és a 32 agancsár között nem találni akár egyetlen 12-est sem? Márpedig ekkora 
állományban 10-esnél erősebb, golyóérett bikáknak is kellett lenniük! Máskülönben az 
ottani vadállomány helyzete hasonló képet tárna elénk, mint egy olyan őzállomány, 
amelyben 200 g agancssúlynál erősebb 6-os bak nem is volna található.

Pál ffy József gróf szomolányi uradalmában 1908-ban lelövésre került 44 szarvasbika. 
Ebből 14-es=2, 12-es=9-a továbbiakban: 10-es volt=14, 8-as=14, 6-os=5. Összegezve: 
10-esen felül= 11,10-es és az alattd=3 3, az arány 1:4. Ugyanazon uradalomban 1911 -ben 
lövetett 17 szarvasbika. Ebből 14-es=2, 10-es=5, 8-as=6, 6-os=2, csapos=2, az arány: 1:7. 
A 2 évi idényben terítékre került 61 szarvasbikát 3 kivételével grófok ejtették el. A trófeák 
ágszámára alapozott arány a következő évben még kedvezőtlenebb: 12-es=2, 10-es=13, 
8-as=12, 6-os=7, villás=l, nyársas=l. Az összesen 36 szarvasbikából 10-esen felülit 
mindössze kettőt találunk! Az elejtők ezúttal is mind főurak voltak.

A felsorolt adatok előtt szinte értetlenül állok. Kiemelendőnek tartom azt is, hogy 
a század elején rendszeres selejtezés nem folyt. Ahol végeztek is némi selejtezést, az lénye
gében állományapasztást jelentett. Ráadásul az a kiterjedt hegyvidéki erdőségekben 
nem is volt megfelelően kivitelezhető.

Ezért találom külön meglepőnek például a hatalmas Koháry-Coburg hercegi urada
lomnak az 1915. évről közreadott lőjegyzékadatait. Az elejtett 46 szarvasbika számában 
például 12-es és erősebb agancsár nem is szerepel, így a besorolás összes helyét a gyengék
nek engedték át: 10-es=6, 8-as=13, 6-os=ll, villás=9, nyársas=7, összesen 46 agancsár. 
A sorozatban feltűnő a villások nagy száma is. Ez a körülmény legkevésbé mutat különös 
agancsfejlesztési potenciális erélyre, tekintetbe véve a hercegi erdők élettani minőségét is.

Mint a kérdéshez tartozót, szóvá teszem a főúri vadászokra vonatkoztatható, közis
mert trófeaigényt is. (Erdészként alkalmam volt azt elégszer tapasztalni.) Egy beszá
moló például Apponyi Géza gróf hőgyészi vadaskertjéből: Lichtenstein Frigyes terítékre 
hozott 8-as=l, 6-os=l, csapos=l szarvasbikát. Mindenesetre pontos adatszolgáltatásra 
mutat: nyilvánosan beszámolni a „kölyöknek” minősített szarvasokról is!

Az agancstrófeával szemben fennálló kivételes követelmény szempontjából helyén
való lesz Festetics Tasziló hercegre, a magas igényéről ismert nagybirtokosra hivatkoz
ni. Ha valakinek, hát neki évről évre módjában állt a Kis-Bakonytól a Dráváig terjedő 
fővadas erdőségeiben a gazdag állomány legerősebb agancsárait kiválogatni. Amikor 
a saját uradalmaiban elejtett 730. szarvasbikáját ünnepelte, az osztályozásnál kiderült, 
hogy a háziúr szigorúan élt is a válogatással. Elejtett: 22-es=l, 20-as=5,16-os=40, 14-es=l 11,
12-es=191, összesen 348 szarvasbikát. Kolosszális eredmény! A következő 382 trófeá
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ból azonban 181 már 10-es és azon aluli agancs volt. Érdekes, hogy a 10-es trófeák száma 
ebben a pazar, kivételes gyűjteményben is domináló.

Az olvasottak után az ember nem is tudja mire vélni: egyik-másik előkelő, nagy urada
lomban az évek hosszú során milyen okból nem került elejtésre 10-esnél erősebb szarvas
bika? Való, hogy kivételesen a 10-es agancsok között is akadnak kapitális trófeák (pl. Nadleré 
Hőgyészről), nem egy 10-es trófea tehát különb a többágúaknál is. Mindamellett eldöntet
len probléma marad az, hogy a lelövéseknél -  például a felsorolt esetekben -  mi okból volt 
a 10-es agancs a legfelső határ. Azért-e, mert 10-esnél erősebb bika nem lett volna a terüle
ten található? (Ami a korosztályokon végighaladó, szakszerű selejtezést illeti, végtére a 10-esen 
felüli -  például visszarakott -  agancsárok sem lehetnek mindig mentesek a kilövéstől.)

Egyes uradalmakban megtörtént, hogy a meglevő állomány -  a trófeák hanyadásával 
egyidejűleg -  nagymértékben degenerálódott, és új szabályozásra, felfrissítésre szorult. 
Ismeretes tény az is, hogy a be nem vált import („böhönyei fajta” és csehországi) szar
vasokat az állományból kímélet nélkül ki kellett lőni, és arra legjobb alkalom a bőgés 
ideje volt. Enemű bizonyosságok ellenére is országos (!) viszonylatban meglepőnek kell 
tartanom, hogy rendszeres vadászat gyakorlása mellett a számbajövő 12-es (és felfelé) 
agancsárokból mindössze 1/3-ad került terítékre, 2/3-ad pedig az agancs súlya szem
pontjából is a gyengébb agancsárokból került ki.

Valami nagyot aligha tévedek, amikor a magyarázatot a következőkben keresem. 
Azért kellett ennek úgy lennie, mert a legtöbb vadász (bel- és külföldi birtokos, bérlő, 
vendég), aki szerencsés volt a szarvasbika vadászatának élvezetében részesülni, az-  
a válogatási lehetőségek hiányában -  kihasználta a legkorábbi alkalmat, hogy az áhított 
és a megjelenésében annyira imponáló szarvasbikára lövéseit leadja. Mind több volt aztán 
az érdeklődő családtag és vendég is, akik mind igényt tartottak a hagyományos főúri 
sportmulatságban részt venni, mert szégyen lett volna a bőgés végeztével trófea nélkül 
maradni. Éppúgy voltak fizető, valamint területbérlő idénylátogatók, akik mindenáron 
trófeás vadat kívántak lőni, és ha másként nem ment, beérték a „csak legyen valamiével is.

Ami pedig a puskázok zömét kitevő „kisembereket” illeti, közülük a vadászvérű (és 
golyós puskával rendelkező!) vadász a csak váltóvadként jelentkező szarvasbikát tőle 
telhetőleg mindannyiszor elejteni igyekezett, amikor vele végre a vadszegény területén 
találkozott. Feláldozta érte akár az éjszakáit is. Nem egy komoly vadászt tett boldoggá 
akár a 2-3 kilós trófea is, ha alkalma volt azt megszerezni, hogy -  stílszerű díszként -  
fegyvertáblája fölé helyezhesse. Az 5-6 kiló körüli trófea már ábrándjának a netovább
ja maradt. Míg az életre kijáró (véleményük szerint ki is érdemelt) kapitális agancs után 
a helyi vadászok legalább 80%-a hiába vágyakozott -  és vágyakozik ma is.

Végezetül bizonyos, hogy a bemutatott jelenség három okra vezethető vissza:
1. a 10-es szarvasbikák előfordulási gyakoriságának számarányára;
2. ezzel kapcsolatosan arra a feltevésre, hogy a 10-es fejlettség a természetes 

agancsfejlődés folyamatos ritmusából kiemelkedő tétel kell legyen;
3. az elejtett 10-esek domináló száma tulajdonképpen a vadászat mikénti gyakorlási 

módszerének a következménye. Szorosan véve, gyakorlatilag az utóbbi képezi a prob
léma súlyponti alapját, a lőjegyzékek a minőségi válogatás elhanyagolását igazolják.

A 10-es ágszámú szarvasagancs (több szépségpont járuléka mellett) a vadászok előtt 
már kétségtelenül mutatós és általában kívánatos trófea.36 Viszont, kevesebb ágszámú- 
ságnál és azzal szervesen összefüggő alacsonyabb súlyiiál fogva -  kevés kivétellel -, csak 
a „közepes” trófeák szintjén foglal helyet. A kiállításokon tehát, alatta marad a „java” 
trófeáknak. Márpedig ha valamikor, úgy manapság az agancs súlya mint értéktényező hív
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döntő fontossággal. Legszorosabban összefügg a célirányos vadtenyésztés, a szakszerű 
szelektálás (selejtezés) és magának a vadászat gyakorlásának a motívumaival, és ezért 
többirányú biológiai értelmezést is megkíván.

A tárgyalt jelenség mindenesetre arra mutat, hogy a Kárpát-medence területén az 
eredeti vérvonalon tenyésző, őshonos gímszarvasállományban a 10-es körüli (9-10-11) 
agancsárt tekinthetjük a legmagasabb arányban előfordulónak. A természetes tenyész
tés folyamányaképpen ez a dominancia feltehetően a jövőben is fennmarad, s talán 
nincs is arra szükség, hogy a többágúság felé vegyen irányt. A többágúság helyett az 
agancsnak a trófea egész alkotásában kifejeződő kiválóbbsága lenne az az elérendő cél, 
amely mind ízlésünknek, mind gazdasági érdekeinknek is megfelel.

A döntő szempont mégis az, amire Vadas Jenő, a Selmecbányái erdészeti akadémián 
az erdőműveléstan professzora, már annakidején (1903-ban) felhívta a hallgatók figyel
mét: legyen bár inkább kevesebb vad az erdőben, de az minőségileg a legjobb legyen!

ZERGE-ELŐFORDULÁSI ESETEK ZALA MEGYE TERÜLETÉN

Számolva azzal az eshetőséggel, hogy az 1934., 1945. és 1948-49. években Zala megye 
területén háromszor megismétlődő zerge-eíőfordulási esetek feledésbe mehetnek, és 
azon érdeklődésből kifolyólag, amellyel a meglepő jelenségek körülményeit figyelemmel 
kísérteni, feljegyzéseim alapján összefoglalom mindazt, amit a ritka vad Zala megyei 
tartózkodásáról és sorsukról sikerült megtudnom.37

Előre kell bocsátanom, hogy Vas megye területéről is vannak ismeretes előfordulási 
esetek (hasonlóan 3 eset), azonban ezek is hiányosak. A Vas megyei előfordulások a Zala 
megyei eseteknél korábbiak. Pauer Arnold írja (Vasvármegye természeti emlékei. 1932. 
56. old.): „A lékai vár gyűjteményében van a Kőpatakon (Borostyánkő -  829 m) lőtt 
példány.” „1883. jan. 10-én Kőszeg körül hajtóvadászat alkalmával lőttek egyet.” Egy 
harmadik Vas megyei zerge elejtéséről a vadászlapok adtak hírt. Barabás Lajos 1931-ben 
lőtt 1 zergét (Ludad-Gyöngyösfalu). Ezt a zergét nem a hegyvidéken, hanem Szombat
hely közelében, a síkság akácos erdejében ejtették el.

Végül a szombathelyi múzeumban megszemlélt 2 preparált, fiatal zerge esetében 
a lelőhely nincs feltüntetve.

A hagyományos tenyészhelyéről erőszakos művelettel elűzött és elmenekült vadról 
ismeretes, hogy az előtte merőben és egészében idegen miliőben „fejét vesztve” a leg
képtelenebb helyzetekbe kerülhet. Különösképpen állhat ez a magas hegyvidékről 
mezőségi síkságra menekült „kőszáli zergére”, Eurázsia „erdei” antilopfajára.

A Dunántúl három nyugati peremvidékét érintő esetekre földrajzi alapon a Vas és 
Zala megyékkel szomszédos Ausztria-Szlovénia magas hegyvidékének közelségében 
találhatunk magyarázatot.

A Zala megyei előfordulások időrendben a következők:
a) Nagykanizsa környéki eset (Dél-Zala -  Dél-Somogy határszél, Felsőszentpál-erdő, 1934)
b) Kerka folyó menti eset (Tornyiszentmiklós, Nyugat-Zala, 1945)
c) Zala-völgyi eset (Zalacsány, Közép-Zala, 1948-49).

A Zala megyei esetek lefolyása és helyszíni körülményei sokkal feltűnőbbek, mint 
a Vas megyeiek; egyrészt elütő terepjellege (160-235 m), valamint az eltávolodás mér
téke szempontjából. Az előfordulások okozója nem lehetett más, mint az egészen kü
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lönös, zavaró körülmény. Legfőképpen a háborús cselekményekből származó rendkí
vüli hatás jöhet szóba, amely a természetes élőhelyéhez sajátosan alkalmazkodó vadfaj 
egyes példányait eltévedés jellegű távolodásra kényszerítette.

Szembetűnő az eltávolodás nagy mértéke. Erre nézve hivatkozhatom a klasszikus 
zergeállományáról hírneves Hunyad megyei Retyezát-hegységre, ahol 12 éven át 
(1907-1918) alkalmam volt közvetlenül figyelemmel kísérni a zerge életét. Az akkori 
zergeállomány -  hogy úgy mondjam -  megszállva tartotta a hegység központi fekvésű 
tömbjét, annak földszintjétől a havasi övezetig (800-2500 m). Arra azonban még a peri
fériákon élő zergéknél sem volt példa, hogy a hegytömb közvetlen nyúlványain túlra 
eltávolodtak volna, holott farkashordák hajszáinak is gyakran ki voltak téve. Csupán 
egyeden adatot olvashatunk mintegy 50 km sugarú kitérőről az Erdészeti Lapok 1888. évi 
füzetében (p.846): „Említést érdemlő véletlen (valóban az volt! -  B.Gy.), hogy a nyár 
derekán, 1864 júliusában a Sztrygy folyónak Pisidhez közeledő alsó szakaszában egy falu
si ember alig 300 m magasan akadt egy zergére. A bekerített szőlőskertben a szegény 
állatot agyon is verték.”

De mennyivel hosszabb útvonal maradt az Alpesek nyúlványairól (bár kiindulásuk 
pontját nem ismerjük) a Zala megye területére tévedt zergék nyomán! Feltevés szerint 
a lelőhelyektől legközelebbi kiindulási pontok távolsága légvonalban is 70-120-150 km 
hosszúságnak vehető fel, a megtett útvonalak pedig mindvégig magasabb fokú 
kultűrterületeken vezetnek át. A néma hegyek csendjében felnőtt vadnak különböző 
berendezéseken (vasútvonalakon, műutakon, csatornákon) átkelve kellett -  kisebb-nagyobb 
erdők érintésével, népes községek, majorok, gyártelepek, jószágcsordák sűrű hálózatát 
leküzdve -  eljutni azon pontokig, ahol végül is megállapodhatott és megfigyelhető lett. 
Ezek után nincs mit csodálkoznunk azon, hogy a Kanizsa környékén megállapodott 
első zergének a várostól további, keleti irányban alig 10 km-re talált, utolsó állomásá
nál még egy vadaskert dróthuzalos, magas kerítésén is át kellett jutnia.

i. Nagykanizsa környéki előfordulás

Amikor a zerge feltűnéséről a vadaskertben 1934 áprilisában az első hír érkezett, az a gya
núm támadt, hogy „befogott”, illetve felnevelt zergét hozott be valaki a fiatal erdőbir
tokosok baráti köréből -  talán fogadásból, vagy tudtuk nélkül -, és „stikliképpen” 
csempészte be a zergét (ugyanott régebben muflonnal is tettek kísérletet). Annak a fel
tevése, hogy a példa nélküli eset szereplője saját csülkein érkezett zerge lehetne, bele- 
ütközöttnek látszott a természet életszabályába; „a természetben összhang uralkodik, 
a természet kerüli a felesleges erőpazarlást.”

Később bebizonyosodott, hogy messze nyugatról valóban „vad” zerge tévedett el, 
és érkezett le közel a Balaton vidékére. Csak az elejtése után derült ki, hogy az ideme
nekült vendégvad negyedik életévében lévő zergebak volt. (Én csak a trófeáját láttam.)

A zerge ösztönös érzékkel választotta ki a bükk-tölgy-gyertyán elegyes, 70 év körüli, 
0,9 záródású erdőrészletet az agyagtalajú dombvidék (163-206 m) egyik lejtősebb 
dombságán, ahol fűpázsitos, széles nyiladékokat is talált. A megtelepedett zergebak erre 
a legelőre járt ki, és a szűkebb tartózkodási helyén kimért nyugodtsággal élte napjait. 
Az 1420 kh kiterjedésű vadaskert állandó lakóitól, kb. 35-40 szarvastól és ugyanennyi 
őztől, következetesen távol tartotta magát, sózóra nem járt, vizet sem keresett fel. Ter
mészetes életmódjának megfelelően nappali vadként viselkedett. Naponta dél felé
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hagyta el a magas szálerdő árnyékot vető oszlopcsarnokát, és -  megszokva a közeli er
dészlaktól lehallatszó kutyaugatást is -  hosszasan ellegelészett a napsütött, lejtős nyila
dékon. A megfigyelések tanúsága szerint hamarosan annyira alkalmazkodott az új kör
nyezethez, hogy tanyájáról el sem távozott. A zavartalanul hagyott és szigorúan 
felügyelt erdőrészlethez való ragaszkodása tette aztán lehetővé, hogy a birtokos 1934. 
szeptember 14-én, már az első alkalommal, terítékre hozhatta a mintegy 150 napon át 
ott vendégeskedő, ritka vadat. Trófeája az iharosberényi kastélyba került.

2. Kerka menti előfordulás

A második Zala megyei zergeeset színhelye a Kerka menti Tornyiszentmiklóshoz közel 
fekvő Mura-erdő, ahol 1945. november hó elején jelent meg egy 3-4 év körüli zerge. 
A szerencsétlen vadat egyik napon kóborló kutyák vették üldözőbe és kihajtották az 
erdőből, be a faluba. Ott nekiszaladt egy drótkerítésnek, ahol a falusi legények befog
ták és a nyakát elvágták. Szarkásy erdőmérnök látta a zerge friss bőrét, amit Ostrom 
Pál, falusi legény, kicsereztetett és őrizetében tartott. A zerge húsát elfogyasztották, 
a kampót (15 cm körülit) pedig, mint bizonyítékot, beadták az erdészethez. Sorsa nem 
is lehetett más (hasonló volt a Hunyad megyéből idézett esethez), mint az elpusztítás. 
Ivaráról nincs biztos adatom és a kampóját sem láttam.

3. Zala-völgyi előfordulás

Érdekesebb a harmadik előfordulási eset.
A Zala-völgy kérdéses szakaszának alig 10%-os erdősültségű térségén a zalacsányi 

állami (volt Batthyány-) erdőben 1948 nyarán két zerge együtt tűnt fel. Simon György 
erdész augusztusban észlelte őket első ízben, de előzőleg, már az aratás idején, mintha 
többször is látták volna őket. Simon ezután 1949. február 2-ig hat alkalommal figyelte 
meg a két összetartozó zergét, egy alkalommal, több tagú bizottság keretében is, közel
ről látták őket. Simon becslése szerint a kisebbik termetű zerge 10-12 cm kampókkal 
mutatkozott, míg a sötétebb színezetű és hosszabb szőrzetű, nagyobbik zergén 15 cm 
hosszúságú kampópárt figyelt meg. A fontos kérdés, az ivar megállapítása mind a két 
zergénél eldöntetlen maradt. A megfigyelők egyike sem rendelkezett távcsővel, zergét 
pedig életükben sem láttak.

Ami a terepet illeti, a vendégek a nagyobb részt lomberdők övében lévő, szalagsze- 
rűen elnyúló, 50 év körüli feketefenyvest választottak ki tartózkodásra, amely a Zala folyó 
geológiai korszakában kimosott dombéi északi kitettségű oldalát borítja. A hegyvidék 
szülöttei az ártéri síkságból kiemelkedő első és legmagasabb dombhullámot (60 m magas
sággal) találták megtelepedésükre a legalkalmasabbnak. Az abszolút tengerszint feletti 
magasság hasonló a Kanizsa környéki terephez (140-200 111).

Az elegyetlen, 0,7 sűrűségű, középkorú fenyveshez nyugatról hasonló életkorú bük
kös erdőrészlet csatlakozik, a pagonytól távolabbra pedig nagyobb kiterjedésű dombvi
déki erdőtest, a kapornaki állami erdő terül el, elegyes faállománnyal. A megfigyelések 
szerint a zergék egy esetben oda is átváltottak, miközben kb. 3 km vonalon szántófölde
ken kényszerültek áthaladni. Maga a zalacsányi erdő -  a szálerdőket kiegészítő fiatalo
sokkal együtt -  mintegy 400 kh kiterjedésű, ebből 50 kh-t, a legmeredekebb lejtőt, 
feketefenyves borít. A Kanizsa környéki árnyas bükk szálerdővel szemben az átvilágí
tott fenyves homokkal kevert agyag- és lösztalaját sűrű vadszedres és bokrozatok fedik.
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A teljes fedezéket nyújtó, gazdagon szövevényes aljnövényzet helyenként mutatkozó 
tisztás foltjain egyszeri ottjártamkor (1949. február 18.) magam is rátaláltam a zergék 
fekhelyeire és hullatékára (gyűjteményemben). Az erdőt csupán apróvad lakja. Alját,kaszá
lók környezetében, állandó vizű, csendes folyású patak zárja le. A zergék új otthonuk
ból a nem is messzire eső községre tekinthettek le.

Az erdő feletti, nyílt mezőn a zsenge gabonavetésre kivezető nyomok a fedetlen terep
re irányuló kijárás mellett tanúskodtak. Ahogyan azonban szemlém alkalmával tapasz
taltam, zergéink a kiváltást kellő körültekintéssel tervezték ki. Erre a gabonatábla kat
lan alakú mélyedését találták a legmegfelelőbbnek, oda a mezőn járó-kelő emberek 
nem nyerhettek betekintést. A zergék kiváltásuk esetén is legfeljebb az őszi gabonave
tés széléig távolodtak el a menedéket nyújtó, cserjeszintes, sűrű erdőtől.

Sózó nem volt a területen. A viszonylagosan csendet élvező erdőbe a gallyszedőkön 
kívül más idegen nemigen került be, de az erdő a község kutyáinak csaholásától szinte 
állandóan visszhangzott. A kisvadas vadászterület bérlői a zalacsányi állami erdőgond
nokságtól több esetben kaptak figyelmeztetést a zergék megkímélése és védelme érde
kében, hivatkozással a teljes tilalmat előíró rendelkezésekre is. A vadásztársaság tagjai 
közül a zergéket szintén többen is látták.

Ebben a környezetben töltött el a két zerge mintegy négyszáz napot. Egy teljes esz
tendő már eléggé hosszú idő!

A feltűnés nélkül élő, szerény állatok az első magyarországi telet különös esemé
nyek nélkül töltötték el. A tél kivételesen enyhén és főképpen havazásmentesen folyt 
le, csapázásra alig adott alkalmat. A bőséges vadszedres vendégeinket kétségtelenül a leg
szigorúbb télen is átsegítette volna, nem is említve a kaszálatlanul és sarlózatlanul maradt 
erdőszéli tisztásokat, esetenként a közel eső gabonavetéseket is.

A helyhez kötöttség eme példája kétségtelenül igazolja a merőben ellentétes élet
térről eltávolodott zergének gyors alkalmazkodását az új környezethez, nemkülönben 
a táplálékkal szembeni igénytelenségét. Egyvalamire való magaslat a tágas Zala-völgyi 
terepen, és változatos legelő, máris kielégítették -  legalább egy időre -  zergéink új ott
honnal kapcsolatos igényeit.

Körülményeim nem engedték meg, hogy a zergékkel magam is a helyszínen 
foglalkozzam.38 Be kellett érnem azzal, hogy a zalacsányi erdőgondnoksággal tartottam 
fenn kapcsolatot, amelynek tagjai -  élükön Páll Endre erdőmérnökkel -, nagy elfog
laltságuk mellett is, szívükön viselték a zergék sorsát. Kétségtelen, hogy egy külön beál
lított vadőr a viselkedésüket állandóan szemmel tarthatta volna.

Szelíd magatartásukra jellemző a következő történet.
A kisebbik zerge egy gallyszedő asszonyt olyan közelségig várt be, hogy a meg

lepődött asszony -  aki házikecskének nézte -  kötényének kötelével készült az előtte 
fekvő vadat megfogni. Ez azonban mégsem sikerült. Én ebben meglepőt nem találok. 
Alomba merült, magányos zergét a Retyezáton nekem is sikerült szuronyközelségig 
belopni. Ilyen helyzet egyébként előfordul más vadnál is.

A célirányosan megválasztható visszatérés-, vagy alkalmasabb helycsere 
lehetőségéről lemondva, a fenyves erdőt huzamosabb tartózkodásra is megfelelőnek 
találták. Ott -  fatuskók mellett és tüskés cserjék mögött elrejtőzve -  annyira-mennyire 
védelmet találtak a kíváncsi szemek elől is. A szükségesnél többet azonban nem mozog
tak, nehogy ellenségeik -  a szimat és a nyomok után -  üldözőbe vehessék őket.

Hogy mi fog rájuk következni, azt már előre számításba lehetett venni. A zergékkel 
két ellenség kerülhetett szembe: az ember és a kutya. Egy napon ugyanis nyomuk veszett.
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Nem mutatkoztak az üzekedés idején sem, amikor pedig nyugtalanság szokott erőt 
venni rajtuk. Ezért aztán egymáshoz illő ivaruk továbbra is titokban maradt. Amennyi
ben a két összetartozó zerge 15-20 km-rel az eredeti, északkeleti irányban továbbha
ladt volna, úgy beérhetett volna a Keszthely feletti sziklakőzetes erdőkbe, ahol nagyobb 
biztonságot találhattak volna (vadrezervátum).

Valósággal szenzációként hatott aztán, amiről Simon György védkerületi erdész 
adott jelentést. (Simon tőle telhetőleg részletes beszámolót adott feltett kérdéseimre 
is.) Az általa több alkalommal együttesen és külön-külön megfigyelt két zerge jól ismert 
volt előtte, és mint írta: „nem kétséges és biztos meggyőződésem”, hogy nem téveszt
hette össze -  úgy is, mint gyakorlott vadászember -  azok egyikét sem egy harmadik 
zergével, a gidával, amelyet 1949 júniusában a Zalacsánytól nyugatra fekvő Bókaháza 
és Szőlőspuszta között elterülő, szakadékos, gödrös erdőben anyjának a társaságában 
látott. A bak akkor nem volt velük. A rejtély ezúttal kiderült: az üzekedés eredményes 
volt, és Zala megye területén megszületett az első zergegida!

Simon a kis gidát „fejletlen alakja” után ismerte fel, kampójáról pedig -  szó sze
rint idézve -  „beszélni nem tudok, mert a kampó még csak úgy mondhatnám, jelöl
ve volt, hogy hol lesz.” Ez a magyarázat Simon részéről nagyon is találó és világos 
volt. Tudvalevőleg a zerge kampói a gida három hónapos korában kezdenek nőni. Simon 
a zerge hullatékát is megkülönböztette az őz ismert hullatékától, a nyomokat is 
eltérőknek találta -  rövid havazáskor fellelve -  az őz nyomaitól. Figyelme kiterjedt 
arra is, hogy „táplálatlanságot, vagy betegséget nem lehetett a zergéken tapasztalni, 
pedig több esetben 15-20 m távolságról volt szerencsém nyugodt állásban végig 
szemlélni őket”

Simonéval megegyező, összefoglaló jelentést adott Mészáros Ferenc, erdőgond
noksági könyvelő, a vadásztársaság tagja is: „Valóban egy esztendőn át tartózkodtak itt 
Zalacsányban.” „Nagyon szelídek voltak.” (Valószínűleg ennek lettek az áldozatai.) 
„Bár vadásztársaságunk valamennyi tagja különösképp gondot fordított állandó letele
pülésükre. Itt-ott akadt vállalkozó, hogy foglyul ejtse egyiket-másikat, de szerencsére 
eredménytelenül. Októberben, a vadászévad kezdetén egy Bókaházán lakó vadásztár
sam közölte velem, hogy gyakran látják őket a község déli, Zalaapátival határos részén, 
de már gida nélkül! Úgy látszik, időközben az már elveszett. Ügyeltek ők is megmara
dásukra, de onnan is eltűntek s utóbb már ők sem tudtak róluk hírt szerezni. A hóta
karón nyomuk nem volt észlelhető.”

Ezek szerint a nemző zergék eltűnése, a hírközlők megállapítása szerint, 1949. „októ
ber végén, vagy november elején” következett be, éppen az üzekedés idejében. Mennyi
re sajnálatos, hogy a második üzekedésre már nem került sor!

Egybehangzó vélemény az is, hogy a két zerge Bókaházán valamely „rosszindulatú 
egyén, húsra éhes puskás” áldozata lett. Az illető „kezdővadász”, mint Simon György 
írja, „nem értékelte ezen ritkán előforduló nemes vadat”

A távolabbra is kiterjedő, hosszas nyomozás sem vezetett eredményre. El lehet 
mondani, hogy a Zala megyei zergéknek a ma napig a híre is elveszett.

A közölt adatokért e helyen is köszönetét mondok Szarkássy László és Páll Endre 
erdőmérnököknek, Simon György erdésznek és Mészáros Ferencnek (1959).

A z esetekből levonható biológiai jellegű tanulságok:
A legjelentősebb tanulság az, hogy a tájon faunaidegen vadfaj az eredeti élőhe

lyétől merőben elütő, új környezethez is tud alkalmazkodni, és segítő beavatkozás 
nélkül is huzamosan képes élni. A zergékre jellemző volt, hogy a bejárt, túlnyomóan
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mezőségi térségen megkeresték a tájak azon részlegét, amely domborzati viszonyai
nak szemmel tartásával rávezette őket a valamennyire is kimagaslóbb pontokra. A Kani
zsa környéki bükkös erdő szórványosan fenyővel, és különösen a zalacsányi fekete
fenyves összefüggően bükkössel -  mint kiválasztott tartózkodási helyek -  a zergéket 
legelőbb emlékeztették szülőhelyük miliőjére. Az élőhelyek változatos legelőnövényzete 
megfelelőnek bizonyult.

A Kanizsa környéki erdőrészlet szigorúan felügyelt és zavartalan állapota lehetővé 
tette, hogy a zerge -  életmódjának megfelelően -  helyváltoztatásra a világos nappalt 
használja fel. A lármának kitett zalacsányi pagonyban viszont csak kora hajnal, vagy alkony 
idején, legelés közben, akkor is nagy ritkán lehetett őket szemrekapni.

A környezet fennálló körülményeihez gyorsan beállott és eredményesnek bizo
nyult, mintaszerű alkalmazkodást példázza a menekült vad tartózkodásának példa nél
küli huzamossága is, az egyik helyen körülbelül 150, a másik helyen mintegy 400 napra 
kiterjedő időben.

A szűkebb térségre szorítkozó mozgás a zergére őshonos élőtéren is általában 
jellemző. A zalacsányi pagonyból történt időközi kivonulást sem eredményezte más, 
mint a terület gyakori nyugtaianítása az emberek és a kóbor kutyák által. Azonfelül figyel
met érdemel a pagonyból távolabbra eső, más pagonyba történt átváltás irányvonala is 
nyugat felé, ahonnan a zergék annakidején beérkeztek. A kecske vemhes állapotában, 
majd együtt a gidával, a látszólagos visszatérési vonala sem terjedhetett messzebbre. 
Jellemző, hogy a zergék új tartózkodási helyükre szintén a lankás vidék félreeső, szaka- 
dékos, gödrös, sűrű cserjés részletén találtak rá. Ott a meglevő fafaj (akáccal vegyes állo
mány) már közömbös, a környezet pedig megszokott volt előttük.

Ami magát a Zala megye területén lefolyt üzekedést, majd az elhihetőnek tekintett 
gidaellést illeti, ez a maga nemében „unikumszerű” jelenség! Mindenesetre biztatást 
jelenthet bizonyos új vadfajok megkísérelendő megtelepítésére is.

AZ ERDÉSZ SZEMÉLYI VISZO N YA A  VAD ÁSZATH O Z

Az erdészeti szolgálat és a vadászat közötti személyi viszonyról tényként el lehet 
mondani, hogy a vadászat gyakorlása terén a szakmailag érdekeltek sorából senki más 
nincs kitéve annyiféle variációnak, mint beosztása, illetve szolgálata helyén maga az 
erdész. Különösképpen a mai erdészeknél van úgy: egyrészről a vadászat lehetősége, 
másrészről a vadászati lehetetlenség alakzatai elérhetik náluk a szemben álló ellenté
tek szélsőségeit. Van erdész, aki esetenkint hivatalból tartozik vadászni, akár van hoz
zá kedve, készsége, akár nincs. Ha maga nem teszi, köteles maga helyett a megbízott
jával vadásztatni, mert ezt kívánja meg az előírt terv, a rend, vagy egy-egy kivételesen 
előálló eset. Ellenkezőleg áll a másik erdész, aki ugyanott és ugyanakkor abba a hely
zetbe kerül, hogy a vadászatból semmi sem jut számára akkor sem, ha nagyon is vágy
na utána. Mindez pedig, legyen akár így, akár úgy, legkevésbé függ maguktól a köz
vetlenül érdekelt személyektől, mert -  megkérdezésük nélkül -  mások döntenek a kérdés 
felett. így volt a múltban, amikor a magánbirtokos uraság, vagy a vadászterületet 
bérlő személy, illetve társaság határozta el: milyen mértékben vehet részt a vadgaz
daságot vezető erdész a vadászat gyakorlásában? így tágulhat aztán óriásira a szemé
lyileg gyakorolt vadászat szétnyitott ollója mélység és magasság között: fájdalmas sebet
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üthet a mélységben, csúcspontig emelhet fel a magasba. Tudnivaló: az erdészet és vele 
a vadászat egy személyben édestestvérek, elszakítottan azonban nyugtalan és elége
detlen ellenfelekként kerülnek szembe egymással. (Amikor a múlt század 90-es éve
iben az erdőkincstár bevezette a vadászati jog haszonbérleti rendszerét, a vadászat
ból egyszeriben kisemmizett erdészek nem egyike szegre akasztotta fegyverét és többé 
kezébe se vette!)

A saját gyakorlatomban ismerem a két szélsőség közti vonal különböző pontjait. 
Amiben több-kevesebb szerencsém volt, abból hosszú füzért köthettem erdészéletem 
vadászeseményeinek leírásával. A füzér aztán hirtelen és idő előtt akkor szakadt szét, 
amikor -  érzékeny büntetésül szabva rám a sors -  meg kellett torpannom a fekete 
tábla láttára: tilos a fegyver, tilos a vadászat!

Mindezek után mégis tekintsük át azokat a „nevelési” műveleteket, amelyek mind 
az erdészetben, mind pedig a vadászatban azonosan jelentkeznek.

A kiindulási alap: az erdőgazdaságnál a fa nevelése, a vadgazdálkodásnál a vad tenyész
tése. Céljuk a legértékesebb eredmény (hozam) elérése -  a fogalmak tehát egyértel
műek. Aligha volt véletlen, hogy a vadállomány tervszerű szabályozásának -  kilövé- 
ses szelektálásának -  mestere, Raesfeld erdészhivatású kellett legyen. M int 
erdőmesternek a figyelme kiterjedt ama jelenségekre, hogy a fenti, párhuzamos vonalú, 
szakaszos folyamatokba történő beavatkozások kivitelük szempontjából mind a két ága
zatnál azonos jellegűeknek tekinthetők.

Vegyük mintául az erdeinket lakó trófeás nagyvadfajokat, kiemelve a legrangosab
bat, a szarvast. A képletesen szemléltető időrendi műveletek a következők:

Az erdő fa á llom ányában: A vad esetében:

1. a tisztítás az életképtelen nem zedékre 
kiterjedő eltávolítás

2. a m egfelelő növőtér az eltartásukkal arányban álló 
tenyésztél biztosítása

3. a fafajok elegyességének kiképzése a kedvező ivararány fenntartása

4- a bőséges és kiváló m agot term ő fák 
kím élése

a nagyvad sutáinál a kiválónak 
bizonyult egyedek kellő kím élése

5- a lombfák arányos koronájának 
és törzsének nevelése azt célozza,

ami a nagyvadaknál az erős csontozat 
és agancs fejlesztését jelenti

6. hasonló eljárás a java- (és V-)fáknak 
kijelölése és ápolása,

ami a nagyvad ígéretes egyedeinél 
a minél kiválóbb trófea elérése  
érdekében történik

7- általában az erdei gyérítéseknél 
és szálalásoknál alkalmazott 
kitermelési m űveletek,

éppúgy a vadnál a szám szerű  
és m inőségi szabályozás értekében  
véghezvitt kilövési m űveletek m ind  
azonos célt szolgálnak.

Továbbmenve, a használatok terén is egybehangzó fogalmakra találunk: a vágásra 
érett fa -  a golyóra (elejtésre) érett vad jelentik a „fő-, a véghasználatot”; hasonló az 
egyiknél is, a másiknál is, amit „előhasználat” alatt értünk. Azonfelül párhuzamba ál
lítható a „mellékhasználat” is -  lévén a vadgazdaság a fő fontosságú erdőgazdaságnak
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kiegészítő (mellékhasználatú) ágazata. Az erdőművelő és a vadtenyésztő egyformán - 
a gazdasági erdőbe bevezetett fejlesztési műveletek útján -  a természet életerőinek ha
tását igyekszik utánozni és követni. (Az őserdőben a kiválasztódást maga a természet 
végzi, akár a fák között, akár a vadban.)

Ismeretes, hogy a felsorolt erdőgazdasági műveleteket az „erdőnevelés” foglalja 
egybe, e megjelöléshez hasonlóan ugyanúgy a vadállomány minőségi tenyésztésére ható 
nevelési műveletek a szelektálás (kiválasztás) fogalma alá tartoznak. Szelektálást mon
dok „selejtezés” helyett. A „selejtes” névhasználat sehol nem jut alkalmazásra az erdőgaz
daság egyetlen produktumában, sem termékeinek választékában, de nem találom beil
lőnek a vadgazdálkodás tárgykörébe sem. A valamely fogyatékos vonásánál fogva 
kilövendő vadra nem tartom vadásziasnak, se ízlésesnek az újabban használatos „selej
tes” megjelölést. Úgy vélem: a trófeás vadat, beleértve a nagyvad sutáit is, valamiféle 
szakszerűbb kifejezés illetné meg! Megoldható kérdés lenne az is, hogy a témához tar
tozó értékes szakkönyvek (Szederjei, Széchenyi stb.) új kiadásaik a „selejtesénél 
megfelelőbb szóval jelenjenek m eg/

MERÉSZ GONDOLAT VOLT: BÖLÉNYT A  RETYEZÁTRA!

Miután a szarvasok meghonosítására épített tenyészkertünk kiürült, s további szarvasok 
vételére Baranyasellyéről nem volt lehetőségünk, így a fejünket a kert további hasznosítá
sán törtük. Akkoriban kormánykörök is foglakoztak a gondolattal: az utoljára Erdélyből 
kiveszett bölények helyére újakat kellene -  legalább a kísérletezés szintjén -  telepíteni.

Mindez illett az én terveimbe is, amelynek alappillérei voltak:
-  az uradalmi erdőség és a havasbirtok kiterjesztésével egyidejűleg arra hitbizomá

nyi jelleget szerezni, amely cím a birtok egyben történő megtartását biztosíthatja;
-  a Sebesvíz folyó vízi energiáját felhasználni úgy, hogy abban az uradalom vezető 

szerepet játszhasson;
-  minőségi legelőgazdálkodással, kiterjedt, rendszeres erdősítésekkel, továbbá belter- 

jesebb vadgazdálkodással a birtok jövedelmezőségét, hosszú távú fejlődést biztosítani.
Elgondolásaimat a birtokos jórészt támogatta, bár ő a családot megillető grófi cím 

visszaszerzését is nagyon fontosnak tartotta, és érte komoly lépéseket tett.
A bölények retyezáti megtelepíthetőségét két irányból is körüljártam. Az egyik 

nyom kétségtelenül a „Zimbrului” nevű hegyvidék jelentette. A nyelv még őrizte az 
egykori bölények nyomait. A másik nyomot Brehm adta, aki ezt írta: a bölények „a Kau
kázusban (Erdéllyel egybeeső délkörön) 1200-1400 m magasságban (Gurazlati 1000- 
1400 m), fenyővel vegyes lomberdőségekben érezték magukat legotthonosabban” 
A táplálék biztosítása sem okozhatott gondot, hiszen -  mikét Brehm írja -  „tápláléka 
a különböző füvek, levelek, rügyek, télen a lombosfák ágai és hajtásai, zuzmó és száraz 
füvek -  a tűlevelű fákat ellenben nem bántja.”

Fűtött a vágy, hogy -  a kormányköröket is megelőzve -  a Retyezátra mielőbb bölényt 
hozassak. Ennek érdekében 1912 januárjában írtam Hamburgba, Carl Hagenbeck va
daskertjébe. Jeleztem, hogy kész vagyok tőle -  egyenként 4000 K-ért -  három európai 
bölényt megvásárolni, 1 fiatal bikát és 3 üszőt. Hagenbeck válaszában 2 bikát és 4 tehenet

* Ehhez lásd a 205. számú bibliográfiai tételt.
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ajánlott, az előbbieket állatonként 4000, az utóbbiakat 5000 márkáért. Egyben arról is 
tudósított, hogy a budapesti állatkertnek éppen m ost szállít egy pár bölényt, amelyhez 
a mi megrendelésünket is lehetne csadakoztatni. Én mindenképpen 1-2 éves borjúkat 
akartam venni, m ert a honosítási kísérletet -  melyet a birtokos term észetesen tám oga
tott -  fiatal állatokkal gondoltam  elkezdeni.
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Miközben a kereskedővel az említett borjak lehetséges szállítási feltételeiről leve- 
lezgettünk, eljött 1914, és vele a világháború. .

Hová lettek az ideák? -  írom, kérdezem 1961-ben. Hová a Hamburgban útrakészen 
váró bölények? Hová a retyezáti tervek?

Az én ideáim részbeni megvalósításával aztán 1962. július 23-án találkozhattam, 
amikor Gecse Bélával felkerestük a hátszegi bölényparkot.

A tölgy-cser-gyertyán fafajösszetételű, középkorú erdőben 80 hektárt kerítettek be 
vadaskerti céllal, ahol mintegy 50 gímszarvas, körülbelül 20 őz és 1 vaddisznó élt. A ker
ten kívül, külön parkban, egy 5 hektáros területen egy 10 éves bölénybika a 12 éves te
henével és borjával, míg a m'ásik, hasonló nagyságú területen 2 fiatal (2. és 3. éves) bika, 
az előző pár leszármazottjai éltek. A bölények Lengyelországból származtak, s a szabad 
legelőn kívül zabot és korpát kaptak. Érdeklődésünkre a helyiek elmondták, hogy az 
üszőborjút majd két év múlva párosítják az egyik fiatal bikával, bár vérrokonok, de a szak
emberek kíváncsiak a kísérlet eredményére.

Hát így találkoztam az ifjúkori terveim szürke lenyomatával

AZ 1913. ÉVI AUSZTRIAI ÉS CSEHORSZÁGI TANULMÁNYÚT 

SZAKM AI TAPASZTALATAI

Az Országos Erdészeti Egyesület 1913. évi ausztriai útjáról készült, Erdészeti Lapok-beli beszámoló
já t  Borsiczky O ttó 39 azzal kezdte, hogy az Ausztriában és Csehországban látottak erdőgazdasági 
vonatkozásairól bizonyára még több tanulm ány fo g  készülni. Ezért aztán írásában jobbára 
csak a meglátogatott helyek és a tanulm ányút eseményeinek megörökítésére szorítkozott Bor

siczky két részben, az Erdészeti Lapok két füzetében közölt krónikáját azonban nem követték azok 
a bizonyos részletes elemzések, ismertetések a szomszédos országok erdőgazdálkodásáról. Vajon 
miért nem? Leginkább talán azért, mert a delegáció főleg magas beosztásújobbára minisztériu
mi tisztviselőkből, illetve selmeci akadémiai tanárokból, -oktatókból á llt Őket talán kevésbé fog
ta meg mindaz, am it néhány, a tényleges gyakorlati életben, ráadásul magashegységi viszonyok 
között dolgozó erdőmémök azonnal látott: Mind az Alpok, mind a Kárpátok magashegységi 
erdőgazdálkodást kívánnak meg, de Ausztria és Magyarország erdőgazdasági viszonyai között 
nemcsak színvonalbeli (az előbbi javára), hanem termőhelyi- és egyéb adottságbeli külön
bözőségek is vannak. Ebből következik aztán, hogy a jövendőbeli fejlődés nem kizárólag az oszt
rák (és cseh)„úton" valósulhat meg. Ennek kifejtésére azonban 1914-ben, az első beszámoló után 
talán nem volt idő, vagy vállalkozó, a háborút követően pedig az egész kérdés okafogyottá vált

Mégis készült azonban részletesebb elemzés is, és éppen  Barthos G y u la  tollából!
B arthos (akit az em lített beszámolóban „ B arth a  [így] G yu la  uradalmi főerdész”-ként sorol

nak fel) az Erdészüdv, vad ászü d v!-ben  többször is emlegeti ezt az utat, de magáról az ausztriai 
(csehországi) élményeiről leírtakból csak két töredék m aradt fenn.

Az egyik arról a találkozásról szól, am elyet a krónikás, Borsiczky O ttó  is kiemeltem emlí
te tt meg: 1913. augusztus 23-án I. Ferenc J ózsef vadászatra haladtában az ischl-mitterweis- 
senbachi úton az üdvözlésére felsorakozott erdészek előtt megállt, és néhány szót váltott ve
lük. B arthos a találkozásnak több oldalt szánt, de a m egm aradt töredékből csak a búcsúzásról, 
a kalaplengetve továbbhaladó királyról olvashatunk.

A másik töredék az augusztus 21-ei neuhausi (ma: Jindrichuv Hradec -  Csehország) láto
gatáshoz kapcsolódik. Délután a helyi vendéglőben a következő élményben volt részük:
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Az ingujjra vetkőzött, kövér vendéglős -  kiosztva a társaságnak a sörös krigliket -  hir
telen leemelte a fogasról a puskáját és tölténytáskáját, majd elnézést kért a vendégeitől 
azzal, hogy leszalad a kertek alá, mert a vacsorához szüksége lesz „néhány” fogolyra. 
Nem telt bele 20-25 perc, és a söntésbe alaposan megizzadva tért vissza, de az aggató
ján jó csomóban gömbölyödtek a kövér foglyok.

-  A kutyafáját! Hányat lőtt ilyen rövid idő alatt? -  kérdezte a kárpátiak közül valamelyik.
-  „Néhányat” -  volt a vendéglős válasza, és aztán a pincérjével olvasatlanul küldte 

a konyhára az irigylendő csokrot. Az állhatott egyébként 8-10, még 12 fogolyból is. 
A vendéglős az esetet csak ilyen hányaveti módon fogta fel, szóra sem érdemesnek. Hát 
ez a foglyokban dúskálható cseh vendéglős igazán bemutatta nekünk az „egynéhány”, 
illetve „jó néhány” fogoly fogalmát -  amúgy, a kertek alól.

A harmadik, .9 immáron nem történetleírás, hanem tanulság a látott véderdők, s úgy álta
lában az erdőkkel kapcsolatban készült. A következőket a Korabeli vázlatok a kárpáti erdők
ben dolgozók küzdelmes életéről című kéziratból szerkesztettük össze.

Hunyad vármegyében az 1879. évi erdőtörvény után -  kevés híján -  százezer kh 
véderdőt jelöltek ki, amellyel a megye Magyarországon (Máramarost is beleértve) a leg
több véderdővel bíró területté lépett elő. A véderdők eme kiterjedt kijelölésekor vajon 
mindig figyelembe vették-e a helyi adottságokat? Nem, hanem szinte mechanikusan, 
a felső erdőhatár alatti 400 m erdeit tették meg véderdőknek -  függetlenül azok kitett
ségére, fafajára, záródására stb. Ugyanakkor az alsóbb vidéken alig látni ,,VE”[véderdő] 
feliratú erdőket, mert a hatósági gondoskodás ott nem keresett, így aztán nem is talált 
megóvandó állományokat.

Ausztriában nem valamely szabvány szerint jelölik ki a védő erdőrészleteket, hanem 
mindenütt a terephez mérten és valójában a szükség szerint. A helyszínhez alkalmazott 
eljárásból következik, hogy véderdőnek kell nyilvánítani a bárminő magasságban fekvő, 
akár kisebb kiterjedésű tereprészieteket is, amelyekben nem is a tarvágás, de maga 
a kisebb mértékű fahasználat is veszélyeztetné az alantabb fekvő területek termőké
pességét, vízgazdálkodását vagy a közlekedő utak biztonságát. Sajnálatos: a Retyezáton ez 
nem így történt. Amennyire indokolt volt az állományt alkotó fafajok (luc- és havasi- 
fenyő) felső tenyészeti határának természetes övezettel való biztosítása, annyira túl
zottnak mondható a viszonylagosan kedvező terepen álló állományok visszahagyása. 
Ami pedig jogosan kifogásolható, annyira káros marad a patakok medréig lenyúló, túl 
meredek, kőgörgeteges, omlásos részlegeknek figyelmen kívül hagyása. Ilyen rend- 
szertelen módszer mellett nem volt elkerülhető, hogy egyes viharedzett fenyőcsopor
tok áldozatul ne essenek a közeliikből behatoló fejszéknek -  rontott és laza, ingatag állo
mányt hagyva maguk után. Ez a magasabb szakszerűség hiányát szenvedő állapot, 
amelynek káros jelei több helyen máris megmutatkoznak.

Salzkammergut tartomány erdővidékét találtam a retyezátihoz hasonlónak; 
keménykőzetű sziklahegység, meredek lejtőkkel, rohanó vadpatakokkal, elegyeden 
lucfenyvesekkel. Kézenfekvőnek látszik a két hegyvidéket egy magashegységi vadnak, 
a zergének előfordulása és életmódja szempontjából egymás mellé állítani.

Salzkammergut a zerge hazája, ugyanúgy őshonos vadja a Kárpátok hegycsoportjá
ból, egészen elkülönítetten, a Retyezát tömbjének. Maga az a körülmény, hogy a „kőszáli” 
zerge úgy is mint lomberdei vad (Laubgams) a Retyezát legalacsonyabb, egészen a töl
gyes (részben gesztenye) övezetig lenyúló szintjeit is lakja, arra vall, hogy helytállók
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lesznek az összehasonlításra a nyugati Alpesek egyes tájaival. Ott, a zergelakta erdők
ben emlékezett meg az egyik osztrák kolléga megelőző magyarországi tanulmányújá
nak kárpáti tapasztalatairól.

Köszöntőjében a következőket mondotta: „Ott [a magyar Kárpátokban] alkalmas 
kimagasló ponton állva a kémlelő szem hatalmas kiterjedésű, zárt erdőállományokban 
gyönyörködhetik, melyek a végtelen tenger hatását keltik a szemlélőben; ilyen nagyvo- 
nású erdőgazdálkodást megengedő előfeltételeket itt [Salzkammergutban] nem fognak 
találhatni.”40 Amennyire udvariasak voltak az elhangzott szavak, annyira hízelgők is. 
Mindenesetre találóak a beszédben kiemelt megjelölések: a „hatalmas kiterjedés”, a „zárt 
erdőállományok”, a „végtelen tenger [erdő]” Kétség fér azonban a kedvezőnek 
minősített „előfeltételek”, valamint a velejáró „nagyvonalúság” tényezőinek ígéretes 
kiemeléséhez.

Mert mit is értünk nagyvonalúság és vele kapcsolatban értelmezve a „nagyvonalú 
erdőgazdálkodás” fogalmai alatt? Talán csak nem a zárt erdőtömeg hatalmas arányai
hoz mért fahasználatokat, amelyek nagyvonalú tarvágásokban fejeződnek ki? Ahogyan 
az osztrák erdész megfigyelte: a Kárpátok erdőségeit területi- és fatömegarányaiban 
tényleg a nagy vonások jellemzik. Ami azonban a terep domborzati szerkezetét részle
teiben illeti, talán éppen a terep nagyvonalúsága körül van a baj az erdőgazdálkodás 
szempontjából. Ez ad ugyanis a Kárpátokban legelőbb lehetőséget a tengernyi erdőkhöz 
mért nagyvonalú tarvágások alkalmazására is.

Ezzel szemben Ausztriában a hegytömbök jóval szaggatottabbak, és az egyes 
erdőrészleteket számtalan patak, vízfolyás, kőgörgeteg és éles gerinc különíti el egy
mástól. Jellegzetesek a kanyargó völgyek, az éles kanyarok, a szurdokok és a haránt bemet
szések is, amelyek a szél erejét hol megtörik, hol -  rövidebb hatósugárral -  átellenes 
oldalra terelik át. Ezekből a változatos formációkból származnak azután a helyszíni 
előnyök: a kihasználásra kerülő állományok elszórtsága és kisebb terjedelme, a termé
szetes felújulásnak közelebb álló lehetősége, a közelítés és szállítás szempontjából a ter
melési helyek könnyebb hozzáférhetősége, a távolságok lerövidülése. Egyúttal a kiter
melendő faanyag kiválasztása és kisebb tétele fokozottabb gondosságra és takarékosságra 
is int. E tényezők figyelembe vétele adja, hogy Ausztriában a terep jellege megteremti 
a kisebb tarvágások kedvező „előfeltételeit”

Ennek ellenére bizony az osztrák erdészek sem rejthették el a tanulmányúton járó 
magyar erdészek szeme elől -  kétségtelenül erősen kritizálva -  a kiterjedt tarvágásai
kat. Egyre-másra hangoztatták, hogy mielőbb és véglegesen fel kell hagyni a tarvágá
sok idejét múlt rendszerével.

A neuhausi, mintaszerű erdőgazdaság erdeifenyveseiben a Gayer elvei alapján kezelt, 
parkszerű erdők lenyűgözően hatottak a legtöbb magyar erdészre, de érdekes volt 
megfigyelni, hogy mennyire hidegen hagyták a közöttünk lévő kárpáti erdészeket. 
Végtére is helyenként szép volt látni a szélek mentén álló lucfenyők gyökérzetének -  
a szél döntő erejének ellensúlyozására -  a Reuss-féle kőrakással való megterhelését. 
Megragadó volt elegyes, ágtiszta állományokon áthaladni, amelyek a tarvágásos gazda
ság idejének elmúltával alakultak ki -  évszázadra kiterjedő erdőápolás útján. Öröm volt 
látni a központokból vezetett természetes felújulás útján keletkezett, szép, lépcsőzetes 
fiatalosokat is. Mindezt az uralkodóház erdeifenyő pagonyaiban. Amikor azonban a si
mán futó, rugós fogatokról a kövezett utak mellé kirakott venyige vékonyságú gallyra
kásokat dróttal összekötözötten előkészítve, az erdőket a kiseprés mértékéig kitisztítva, 
és fáról fára azok életkorát és évi növekedését feltüntető festékgyűrűket láttuk, a kár
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páti erdészeknek sírva kellett volna fakadniuk. A magas erdei kultúra láttára azonban 
kár lett volna otthonunkra keserűséggel gondolni. Csak az hiányzott, hogy észre ne vegyük 
a bejárt tartományokban a pazarul kiépített, szerteágazó utakat, vasutat, siklót, a kőből 
épített gátfalakat és vízműveket, a villannyal hajtott fűrészeket, és a valóságos gazdasági 
kultúra életéből mindazt, ami a Kárpátok legnagyobb részén hiányzik.

A Kárpátok erdeinek dinamikus ősereje azonban eléggé megmutatkozott abban, 
amit alkotott. Az őserdők megőrizték kincseiket, a zöld aranyat, és meg is fogják őrizni 
addig, ameddig nem támadnak rájuk. Az ősi állományok nem szorultak rá az ember 
munkájára. Támadás esetén azonban azzal védekeznek, hogy a támadó elé dacosan ellen
állva odavetik a helyben készen álló, súlyos akadályokat. A támadó munkáját megnehe
zítik. Mintha azzal felelnének: előbb tárjátok fel vadonunkat, építsetek utakat, szállító
pályákat, zabolázzátok meg vizeinket, és készítsetek elő mindent ahhoz, hogy 
halottainkat, a fákat kiszállíthassátok a piacotokra. De vigyázzatok, emberek! Ha már 
erdeinket megnyitjátok, feltárjátok, vasutakkal is behálózzátok, ne úgy legyen, hogy 
egyszerre nekünk esve, nagy könnyedén elhordjátok az élő fában rejlő kincseinket. 
Ellenkezőleg, óvatosan, részletekben, apránként nyúljatok hozzánk, ez esetben mi is 
segítünk magunkon, és ti is könnyebben fogjátok begyógyíthatni a sebeinket.

SZÁZAD ELEJI VÁZLATOK A  N A G Y KITERJEDÉSŰ TAR VÁG ÁSO K  

FELÚJÍTÁSI PROBLÉMÁIRÓL

Az erdész előtt a számtalan megoldandó kérdés között két vezérprobléma áll: a szak
szerű módszerrel megválasztott főhasználat és azt azon nyomban követő felújítás. A két 
folyamat úgy függ össze egymással, mint a születés és a halál. Akár fordítva: a halál és 
az újraszületés -  mindig ismétlődve. Ami a kettőt egybeköti, az maga az élet. Az erdő
ben a fák élete csak akkor szűnik meg, ha azt durván elszakítják. Fenntartani az erdő 
életét, ez az erdész hivatása.

Retyezáti szolgálatom idején a Kendeffy-uradalomban a főhasználat jelentős részét 
egy olasz vállalat végezte. Szerződés alapján, amely szerint a cég mintegy 10 ezer hold 
faállomány kitermelésére (tarra vágására) nyert jogot. A vállalattól természetesen rend
szeres, belterjes fahasználat nem volt várható, legkevésbé pedig olyan terepen, ahol az 
erdők feltárását kizárólag a faúsztatás lehetőségei szabták meg.

Óriási, 50-100 holdas, ráadásul kitakarítatlan vágásterületek, magas (olykor méteres) 
tuskók, itt-ott meredező fák maradtak utánuk, s előttem kizárólag (mivel a fakitermelési 
szerződést megváltoztatni nem lehetett) a felújítás óriási feladata. Számba vettem a lehe
tőségeket; a felújítás módozatait, annak alkalmazható eljárásait:

1. VÁRHATÓ-E TERMÉSZETES f e l ú j u l á s ? A nagy kiterjedésű tarvágások után bajo
san lehetne elképzelni annyira kedvező helyzetet, amikor a beérő mag a legmeg
felelőbb időszakban szárnyra kelve -  mondhatni: irányított széllel érkezve -  a külön
böző égtájak felé kitett hegyoldalakat a mag befogadására alkalmas állapotban találja. 
Ráadásul az októberben beérő és a tél folyamán lehulló magvakat az olvadó hó vize 
lemossa. Legfőképpen így járnak a kezdetben lehulló, nagyobb, jobb és teljesen ép mag
vak. Legyenek az önvetényülés feltételei valamely erdőben a legkedvezőbbek, az ott is 
csak kisebb területeken szokott érvényesülni. Az tehát nem várható a kárpáti méretekre
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kiterjedő területeken. A tapasztalatok arra mutatnak, hogy csakis igen kedvező körülmé
nyek között juthat élőtérhez az 5-6 évenként megtermő, és 2-3 évig csírázókepes 
fenyőmag, a fennálló állományok bármekkora bőségben is gondoskodjanak utódjaikról. 
Az a madármunka pedig, ami a lucfenyő optimális termőhelyén jelentkezik, legfeljebb 
szórványosan és jobbára az erdei tisztásokon mutatkozik.

A közel teljes sűrűségű, nagyjában egykorú és záródott állapotnak megfelelő erdőből 
a természetes újulat szintén hiányzik. Cserjeszint nem képződhet, lágyszárú növényzet 
ugyancsak nem tenyészik a beárnyékolt, mohaszőnyeges talajon. A talaj takaróját sekély, 
tömött tűréteg képezi, az hideg is, és rovarvilága is szegényes. Vakondtúrást, hangyabolyt 
nem találni.

A nyirkos tűréteg -  a meleg és a világosság hiányában -  lassan bomlik el, mert a ter
mőréteg humuszos korhadását savanyú savak fékezik. A jellegzetes gyomfüvek sem tele
pednek meg -  annál több lesz majd, amikor a nap fogja sütni és szárítani a pőrére 
vetkőztetett vágásterületeket. És rövidesen be fog következni a nagy flóraváltozás: az erdei 
fáktól a kizárólagos uralmat a gyomnövények fogják átvenni.

A kedvező fekvésű, többnyire véderdőnek kijelölt részekben azonban más a helyzet. 
A több száz holdas véderdőben is ki-kidől és össze-összeroskad egy-egy fa, ami aztán 
korhadásnak indul. Maga a fa végleg el fog enyészni, de testén meg-megtelepszik 
a szomszédos fákról lehulló mag. Helyenként egész kertecske képződik a zsenge 
csemetékből, melegházi, üde szőnyeg, azokból támad fel majd az új, az örök erdő. 
Elképesztő, hogy kint, a vágásterületen ebből a természetes folyamatból nem figyelhe
tünk meg semmit sem.

Ugyanakkor meg kell emlékezni arról az esetről is, amikor a bükk és a lucfenyő 
tenyészhatárán ez utóbbi jut uralomra. Erre a Retyezátban szintén volt példa, egy 
„hagyáserdő” jellegű bükkös, mely a lucfenyvesek tömegében kivételesen megtelepedett. 
Azokhoz az őserdei bükkfákhoz talán soha senki nem nyúlt hozzá, az a mutatványszám
ba menő lomblevelű erdőrészlet figyelmen kívül maradt. A méter átmérőjű fák mind ala
csony törzsűek. Koronájuk annál terebélyesebb, kiritkult záródásban élő, elvénhedt fák, 
ágaik tördeltek, magot már réges-régóta nem teremnek. Az ilyen fákra szokás mondani, 
hogy azon a helyen, ahol állnak, felesleges fák, és csak útjában vannak a nemesebb fajok
nak. Az ő életük sorát az idő már eldöntötte: rájuk a mihamarábbi összeroppanás vár, hatal
mas testükből korhany lesz. Van azonban módszer, amivel siettetni lehet ezt a folyama
tot (amit egyébként a természet fog rajtuk előbb-utóbb halálos biztonsággal elvégezni). 
Az erdészeti irodalom ezt a módszert „körülgyűrűzésnek” nevezi.

A kis bükkös erdőt belepte a luc, csak meg kell nézni: a megtelepedett, 1-2-3 m magas, 
üde fácskák -  kiölve maguk alatt a gyomot -  elég sűrű társulásban gyönyörködtetik az erdészt, 
így ő azt a kivételesen kedvező folyamatot láthatja, amikor a lucfenyő a bükkel elegyedő 
tenyészhatáron teret foglal, és a faját megillető helyen a bükkfákra terjeszti ki az uralmát.

Összességében megállapítható, hogy az egyszerre letarolt, nagy kiterjedésű vágáste
reken, sőt azok (fennmaradó) erdő melletti határán sem számítunk kielégítő természetes 
újulatra. Marad tehát a mesterséges eljárás.

2. M il y e n  a k a d á l y o k k a l  k e l l  m e g k ü z d e n i  a  m e s t e r s é g e s  e r d ő f e l ú j ít á s  
s o r á n ?

Az első baj: a vágásterületek nincsenek kitakarítva. Amíg a temérdek fahulladék el 
nem korhad, addig a terep járhatatlan. Vágástakarítást végezni? Kellene, de nem megy. 
Népünk, pásztorkodó nép lévén, ilyen vad munkára nem volt kapható.

694



A másik, a még nagyobb baj az, amit az erdész a nagy hatalmú zsarnoknak nevez: 
a gyom! Az megfojt, elsorvaszt, elnyom mindent. O maga évről évre szaporodik, 
erősödik, szívós marad, és -  mint a régi vágásterületek mutatják -  rendületlenül ural
kodik. Irtani, kaszálni a gazt? Nincs kivel. Talán legeltetéssel letipratni a gyomot? 
A sok ág-bog leszedné a birka gyapját, megsebezné a marhát. Felgyújtani a száradt 
gazt? Megpróbáltuk. Veszélyes dolog. A gaz nagyjából elpusztult, ellenben a bekormo
zott fahulladék ott maradt. Talán még tartósabbá is vált. Az a személy, aki bent járt 
a fakoronákból és törzsdarabokból összeálló, kormos „spanyollovasok” között, 
kéményseprővé vált.

A gyomok problémáját bőven tárgyalja az erdőműveléstan szaktudománya is. Sokféle 
módon ismerteti a gyomok leküzdését: a kiemelkedő dombültetés módszerével, az erősebb, 
suháng magasságú fákkal, sőt ki terjeszkedik az el nem kerülhető fafajváltoztatásra is. 
Mindez azonban a Retyezáton kivihetetlen. Többször kértem tanácsot idősebb gya
korlati erdészektől. Legmaradandóbbnak azt a választ és magyarázatot találtam, amit a 
máramarosi kincstári erdőségek akkoriban legkimagaslóbb erdőmérnökétől kaptam: 
ültetni, ültetni és ültetni, amennyit csak lehet, a többi elgyomosodott területtel pedig 
egyelőre nincs más tenni, mint -  várni. De meddig várni? ... A jó öreg kolléga azt mon
dotta: az említett helyeken be kell várni azt, amire a füves gyomnövényzet magamagá
tól fog majd kipusztulni! Kiéli magát! Ehhez azonban szükséges cirka 20 esztendő!

Ezek után feltehettem a kérdést: -  Megfelelhet-e tehát a Retyezát erdésze az 
erdőtörvény ama kikötésének, hogy a letarolt vágásterületet legkésőbb 6, azaz hat év alatt 
beerdősíteni tartozik? Hogyan is felelhetne meg? Le tehát a szertelen nagyságú tarolá
sokkal! Es ne úsztassák a fát, hanem tárják fel az erdőt utakkal, vasúttal! Másképpen az 
írott malaszt ellentétbe kerül a rideg valósággal. Vagy ez lenne talán a Természet rendje?

Lehetséges! Az eredeti állapotában frontálisan megtámadott erdő fizet ugyanis vissza
-  hasonló mértékben! -  a benne elszenvedett rombolásért. Végzetesen hangzó szó 
a rombolás, mégis itt, ezekben az erdőkben ez történt. Ezért fog kiesni az erdő életéből 
két évtized, ha nem több, és ezzel károsulni fog az öntelt ember, aki a legszebb erdeit 
tarra vágta.

Három alapfontosságú problémának: először a természetes felújulás sikertelenségé
nek; másodszor a letárolást követő mesterséges felújítások hosszú időre kiterjedő elma
radásának; végül a gyomnövényzet uralomra jutásának tényezői együttesen hozták ma
gukkal mindazt a nehézséget, amelyre igazán jó megoldást retyezáti szolgálatom idején 
nem sikerült találnom.

Lássuk azonban a részeredményeket!
Ami az újraerdősítést illeti, fafajokban nincs mit válogatni. A Retyezát erdészeinek 

a vágások felújításakor csupán egy fafajjal, a lucfenyővel van és lesz ezentúl is dolga. 
És a magashegységi erdész feladata ennek egyszerűsége ellenére sem könnyebb, 
mint a dél-zalai erdészé. Csak találjon rá a lucfenyős erdőgazdálkodás metodikájára! 
Nem találni fafajra, amelyik a lucfenyőt kárpáti termőhelyein felválthatná. A természet 
útmutatását követve tehát az elsőbbség a maga helyén szinte kizárólagosan a lucé. Mel
lette a jegenyefenyő jöhetne még számba, de csak a Piceion régió alsó övezetében, legfel
jebb 1300 m magasságig. A jegenyefenyő hosszú gyökérzetű, ellenálló, nagynövésű fa, 
és a legnagyobb előnye, hogy kiváló hajlamossága van a természetes felújulásra. Cse
metéi viszont érzékenyebbek a lucfenyő csemetéinél, és a fagy, a hőség, az elgyomosodás 
ellen nagyobb védelemre szorulnak. A retyezáti lucos övezet felújítási problémája tehát 
egyedül a lucfenyővel oldható meg.
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A kézből vetett magot a gyom ölné meg, ezért csak a csemetekerti nevelés, majd a kiül
tetés maradt. Körülményes volt azonban magának a csemetekertnek a gondos művelé
se is. A munkáshiány az oka, hogy a csemetéknek csak kis hányadát iskolázhattuk, és 
legfeljebb csak egyszeri, futólagos gyomlálást végezhettük el. A dolgon azután úgy segítet
tünk, hogy a kiültetésre a magágyi, 3-4 éves csemetékből a legkifogástalanabb egyedeket 
használtuk fel. A bőséges készlet megengedte, hogy a gyomos vágásokba a versenyben 
már győztesnek bizonyult, arányos gyökérzetű és -fejlettségű, java csemeték kerüljenek 
ki. Sajnos, alig félmillióra volt tehető az évenként kiültetésre átadott csemeték száma.

A cirbolyafenyőcsemetéket abból a célból elegyítettük lejjebb is, az 1500 m-es alsó ha
tárig, hogy fa alakjának sudarlós kifejlesztésére kiterjedtebb élőteret nyerjen. Idővel 
a fenyőszajkók fognak gondoskodni e nemes fafaj elszaporításáról -  gondoltuk-, figye
lembe véve azt a tapasztalatot, hogy a madarak az endozoikus erdőtelepítést rendsze
rint a hegyoldalon alulról felfelé haladva szokták végezni.

A fenyőtobozok gyűjtése egyébként Erdély-szerte nem volt gyakorlatban. Ezért a fenyő
magot ( a lucot is) magkereskedőktől voltunk kénytelenek beszerezni.

Még a fafajoknál maradva: lucfenyőből évente mintegy 1 millió volt a két kertben, 
cirbolyából viszont alig pár ezer.

Tömegültetésre legalkalmasabb tehát a lucfenyő, és őshonos termőhelyén -  megfelelő 
körülmények között -  veszteség alig érte. Érdekes jelenség: a jegenyefenyő a Retyezát 
hegységnek csakis egyes részletén, ott is csak szórványosan fordult elő.

Vörösfenyővel kísérletek nem történtek. A növény földrajzi irodalom a Déli-Kárpá- 
tokban csupán egy előfordulási adatról tesz említést, 1325 m magasságból. Az erdei
fenyő sem képezi tenyésztés tárgyát a tenyészövét meghaladó magasságban.

Az erdeifenyő hiányzott az egész hegységből, annak alsó övezeteiben sem endemi
kus fafaj. Az uradalom régi erdőtisztjeiből valamelyik -  talán az alkalmazott szakem
berekből ő volt a legelső -  látva azt, hogy a tarvágások helyén a kárpáti lucfenyő sem 
mutat hajlandóságot a megtelepülésre, áttért a talaj szempontjából kisebb igényű, a növe
kedésben gyorsabb erélyességű, a fényre, világosságra szomjazóbb erdeifenyőre. Pinus- 
fa j ez is, amilyen a bércekre telepített cirbolya.

Két részleten, 800 m körüli magasságban voltak erdeifenyő állományok. Gyengé
nek elég gyenge állományok, de erdőt alkottak, és a sötét lucosok szomszédságában kékes
zöld lombozatukkal, vöröslő törzseikkel jól festettek. Társulásuk ligetes, így megtűrték 
maguk között a nyírfát. A nyírfa azonban nem bírja a gyantás fenyővel szemben a ver
senyt. Amikor a nyírfák elérik a fajukra kiszabott 50 év körüli életkort, elszáradó tör
zsük töredezve összeroppan és a földön szétporlad. Hivatásuk volt, de csak átmeneti; 
növésükben serkentették a fenyőt, halálukban az átmelegedő kavicstörmelék felett 
korhanyt hagytak vissza.

Mind a csemetekerti munkákban, mind a kiültetésekben óriási gondot okozott 
a munkáshiány. Ezért aztán bármekkora csemetekertet rendezhettünk volna be, s ter
vezhettünk volna évről évre több milliós kiültetéseket, sem a kertekben, sem az erdők
ben nem volt elegendő munkáskéz! Maradt tehát a további kísérletezés, az új megol
dások keresése.

Ilyen lehetőség volt az alátelepítés.
A Szlevej hegyoldal aljában fele-fele arányban lucfenyővel elegyes ősbükkös állt. 

Az övezet alig volt szélesebb 150 m-nél. Itt az történt: a fenyőket mindjárt az üzem 
kezdetén kitermelték, a túlkoros bükkös pedig érintetlenül maradt vissza. Rá hamaro
san a kiszálait erdőt a közel fekvő berhinai kert első termelvényeiből lucfenyő cseme
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tével telepítették alá. Magának a fiatalosnak a sűrűsége 0,6 mutatószámmal becsülhető 
meg, ilyen lehetett eredeti szerkezetében is. Az annál sűrűbb hálózatú ültetést az óriá
si bükkfák szétterjedő, vastag gyökérágai akadályozták meg. A fenyők igen szépen 
fejlődtek, szabályosak és erőteljesek, magasságuk túl az 1 méteren. Veszteség nem volt 
észlelhető. Érdekes volt megfigyelni, hogy a bükk újulatából semmit sem lehetett találni. 
Éppúgy erősebb gyomnövényeket sem. Ha a gyomok fel is verődtek, azokat a fenyő 
csemeték már idejében leküzdötték.

Lám, egy kép állt az erdészek előtt: kivételesen sikerült újraerdősítés alátelepítés 
alakjában. Az állomány szerkezetének vonásai is kedvezők: a természetes elegyülés kiala
kítása, azontúl a megbontott, magas koronaszint védő hatásának biztosítása, végül 
a fiatalost fenyegető gyomnövényzet visszaszorítása. De a kép arra is rámutatott, 
hogy a fennálló bükkóriások előbb-utóbb legyűréssel fenyegetik az uralmuk alá került, 
fiatal fenyőket. A kérdés az: a felújított erdőrészletre minő jövő vár?

A probléma várható kilátásai nem egészen világosak.
Az erdészek előtt a kétkorú, ún. középerdő valamennyire őserdő jellegű alakja állt. 

Az állománytípus a fahasználat következtében alakult ki olyképpen, mintha a végső 
korhatárt elért fenyő állomány a jóval korosabb bükkóriások nyomása alatt kipusztult 
volna, előbb azonban a fenyő állomány gondoskodott -  ezúttal emberi segítséggel -  
faj beli utódairól. Hasonló esetekben azonban, ha az eredeti állományba már beavatkozás 
történt, az útban álló bükkfákat, mint nemkívánatos főfákat, már előzőleg szükséges 
lett volna kitermelni, illetve -  a kitermelés lehetőségének hiányában -  „körülgyűrűzéssel” 
pusztítani el. Az ültetett, szép fiatalost azonban féltettem a rájuk zuhanó bükkfáktól, 
viszont az sem volt kedvemre, hogy a bükkfák fennállva maradjanak. Helyesebb megol
dás lett volna a túlkoros bükkfáknak idejében végzett eltávolítása. A bükkfákról a külső 
jelek alapján feltehető, hogy azok még évtizedekig életben fognak maradni -  fokozódó 
nyomással késleltetve az aljfák fejlődését. Ami pedig az előbb-utóbb bekövetkező kor- 
hadásukat és összeroppanásukat illeti, bármikor álljon is az be, a szálfává nőtt fenyőket 
mind érzékenyebb károsodás fogja érni.

Mindezeket mérlegelve, nem tudtam okosabb következtetésre jutni: legjobb lesz 
sorsára hagyni az eredeti szerkezetéhez közel hasonló, kétkorú, elegyes állományú 
erdőrészletet.

A vízmosás, a szárazság és a gyom tehát nem hagyta a természetes újulatot, a mes
terségest pedig leginkább a munkáshiány hátráltatta. Ennek ellenére voltak olyan terü
letek, ahol öröm volt járni! Helyükön álltak a kiültetett fácskák ezrei, a jövő állomá
nyának reményteljes újoncai -  üdék és terpeszkedők. Olyan területen jutottak 
öröklakásos otthonhoz, ahol az eredeti fatörmelék tíz és egynéhány év folyamán annyi- 
ra-mennyire összeroppant és java része korhadásos. Ilyen állapot mellet végezhetett 
néhány fejszés legény előtakarítást az ültetést végző munkásleányok előtt. Kiirtották, 
amennyire lehetett, a gyomnövényeket, így a csemete alá a megfelelő tányérfolt 
kiképezhető volt. A gyom zöme, hol szívós sásfű, hol Epilobium (füzike), helyenként 
a füvek fölé málnacserje nőtt. Elszórtan találni magasabb cserjét is: fürtös bodzát, ber
kenyét, azok nem álltak az ültetők útjában. Ott is maradtak: tarkítsák az erdőt és adja
nak majd bogyót a császármadaraknak! Ezek lennének tehát a pusztavágások kincset 
érő oázisai, ahová majd a vad is szívesen húzódik be a hóval ellepett, jeges, téli sivatagról.

Mégis egész retyezáti szolgálatomat a következő komor kép kísérte végig: az el
pusztult erdők helyén csak egyes, kiágaskodó sziklabércek fogják fel a tekintetet. Ezek
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a múltat őrző, holt kőpiramisok az elmúlás jelei. Ez ideig az élő erdő zölden díszlő sáto
ra szürkeségüket elborította, most a merevség örök mozdulatlanságával pusztán ma
radtak. Az oszlopok körül a viruló erdőt a tarvágások, a halál emlékeztetői váltották fel, 
a tömegpusztulásnak ez a nagyvonalúsága a lehangoltság nyomásával, az illúzió elvesz
tésének szomorúságával hat a szemlélőre. Magjuk csíráiból nemzedékről nemzedékre 
évezredeken át tartották fenn a fajukat, most pedig utódok hátrahagyása nélkül vesz
tették el az életüket. A mai erdész még vissza fog emlékezni a grandiózus képükre, 
a jövő erdésze azonban az ősi erdőknek csupán gyenge műalkotású másolatát fogja látni; 
erőltetett utánzással készült vázlatot, hiányos foltokkal, színtelen vonásokkal, bátorta
lanul ecsetelve, de csak papírképeken.

Maga a természet, amikor élő testébe az ember durva sebzést vágott bele, el kell 
szenvedje az erőszakot. De visszafizet azzal, hogy nem maga gyógyítja be az ütött seb
helyeket, hanem temetőszagával kényszeríti támadóját: áldozata gyógyítására a küzde
lem megfeszített erejével siessen. Az erdő jogosan várja el: amilyen tudatosan, előre kiter
velve és felkészülten mérték életére a legdurvább csapást, hasonló tervszerűséggel és 
felkészültséggel fogjanak hozzá a romok feletti új élet teremtéséhez is.

Csakis az erdő kitépett foltjaira telepített új nemzedék vihet be friss életerőt a kör
forgásba -  táplálva a testet és felépítve a növényélet legmagasabb alkotását: az örök életű 
szálerdőt. A fejszés, dicstelen nagyüzem végével a munkaváltás jellege ásó, kapa legyen
-  csemetekosaras lányok tarka láncával.

A „nagy kiterjedésű tarvágások” problémájának vizsgálatát most, csaknem fél évszá
zad múltán a szakirodalomból is áttekinthettem. A nemzetközi irodalom ezt a kérdést 
mind sűrűbben tárgyalja. A fahasználat és az erdőművelés időtálló problémái -  az erdé
szeti tudományokat összefoglaló erdőrendezés szemlélete alapján -  különös horderővel 
vágnak be a tűlevelű faállományok, főképpen az igazi termőhelyükön álló lucfenyvesek 
életébe.

A világ erdőleltárának legutóbbi adatai szerint (.Madas A Az Erdő 1955.) az összes 
erdők egyharmadát fenyőállományok alkotják; ehhez viszonyítva Európa erdeinek 
fafajmegoszlása 58%-ban, a SzU-ban 78%-ban, a fenyőfélékre esik.

A tarvágásos rendszer alkalmazását illetőleg az utóbbi évtizedekben elméleti síkon 
lényeges haladás történt. Mind több szó esik a tarvágások területi megszabásáról, és 
annak betartandó legmagasabb mértékéről (10-15 ha). Komoly tanulmányok számol
nak be arról is, hogy a 30-35 foknál meredekebb lejtőkön és a köves talajokon csak ápoló 
és szálaló vágások jöhetnek alkalmazásba; valamint arról is, hogy a meredek lejtőknek 
csak alsó harmada telepíthető be maggal, a felsőbb részeken sikeresebb az ültetés. Min
denképpen törekvés nyilvánul meg a tarvágások szigorúbb szabályozására is, különös 
tekintettel arra, hogy a tarvágásos rendszer -  a korábbi elképzelések ellenére is -  a gyakor
latban továbbra is fennmaradt.

Elsőnek olvashatjuk, hogy Csehszlovákiában már 1948-ban törvény tiltotta a tarvá
gást (Papanek).

Az 53%-ban lucfenyővel erdősült Keleti-Kárpátokban (Románia) csak keskeny tar
vágások ajánlatosak, előzetes áttelepítéssel (Gensziruk). Ugyanonnan a magvetés ered
ményéről Marian számol be részletesebben. A lucfenyők közvetlen vetése a Beszterce 
völgyében végzett kísérletek tanulsága szerint a napsütéses oldalakon, valamint az árnyé
kolt, viszont meredek lejtőkön nem sikerül. A megeredési százalék általában az égtáj, 
a lejtésszög és a lejtőn elfoglalt hely függvénye. A 40 x 60 cm-es fészekbe vetés (fész
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kekként 0,7 g maggal) a legeredményesebb. A talajt előzetesen jól meg kell munkálni 
s évenként legalább két ápolást (!) kell adni. (A „!” figyelmeztető jel tőlem származik.)

Az erdősítés önköltsége csökkentéséről Lisiecki ír a természetes újulatok tárgyalásával 
kapcsolatosan Lengyelország erdeiben. Országos átlagban 8,2%, hegyvidéki erdőkben 
14,6% a természetes újulatok aránya. A korántsem kielégítő eredménynek kétségkívül 
az az oka, hogy a természetes újulat folyamatának irányítása nem kellő gonddal történik.

A szovjet Kárpátokban előtérbe lép az elegyes állományok felépítése jegenye
fenyővel és vörösfenyővel; a felújítás főként mesterséges úton történik (Plorovzkij). Hason
ló értelemben írnak Molotkov-Poljak szakírók: „a Kárpátalja erdeiben a lucfenyvesekben 
folytatandó gazdálkodás a mesterséges felújításon alapul. A 35 foknál meredekebb 
lejtőkön minden véghasználat tilos és csak a beteg és sérült fákat szabad kivágni. A kö- 
zelítési módok közül a jövőben csak a levegőben történő csörlős és a facsúszdás erege- 
tés engedhető meg. A tarvágások 10-15 ha-nál nem lehetnek nagyobbak és alakjukat 
a domborzati viszonyok szabják meg.” Hasonló szellemben értekezik a tarvágások 
területének nagysága és felújítása szempontjából Neszterov is.

Ezek után Miegroet (Zürich) azzal az irigylésre méltó kijelentéssel jön: „Svájcban min
den fa külön elbánásban részesül”; ezt úgy állítja be mint a svájci erdőművelés irányát.

Ezzel szemben Popov a saját megállapításában óvatosabb, mert Grúziában a luc- és 
jegenyefenyő erdőkben megfigyelése alá vett vágásterületeket a felújulás szempontjá
ból típusokra osztja fel, mégpedig a talaj, illetve a rajta levő lágyszárú és fás növényzet 
alapján. A végső kitermelést a fokozatosra beállított módszer keretében arra az állapot
ra rögzíti le, amikor ha-ként 5-10 ezer db újulat van.

Figyelmet érdemel Hassen Kamp közleményéből a következő beszámoló: „A skandi
náv országok mintegy fél évszázad előtt a közép-európai gyakorlat szerinti szálaló gaz
daságra próbáltak áttérni. A zord éghajlat azonban különösen az északi tájakon ezt 
a törekvést meghiúsította: a talaj a ritkítás nyomán mindenütt erősen elgyomosodott, 
a vastag nyershumuszréteg pedig -  a felújulás legnagyobb akadálya -  a világosság és 
a meleg elégtelensége miatt nem tudott elbomlani. Ezért már 1917-ben kidolgozták 
a helyes gazdálkodás irányelveit, amelynek lényege a felújítás szükséges 
előfeltételeinek megteremtése. Ezeket sok helyütt csak tarvágással és a nyershumusz- 
takaró felégetésével lehet biztosítani.”

A vágáshulladék elégetésének hatásáról számol be az amerikai Tanant is. Vizsgála
tai szerint a gondosan irányított égetés nagyobbrészt csupán a hulladékot emészti el, 
és csak helyenként semmisíti meg az almot is. Megjegyzi, hogy az ilyen foltokon az ége
tés a talaj tulajdonságait általában nem rontja.

A gyomosodás folyamatáról Quick közleménye ad számot, aki Kalifornia 
ősfenyveseinek korhany talajából vett mintákat vizsgált meg. Az ott szokásos tarvá
gások talajában ha-ként kb. 6 millió a cserje- és gyomfüvek magjainak a száma. Kotljar 
közleményéből a gyomok ellen vegyszeres védekezési kísérletekről olvashatunk. 
A vegyszeres kezelések ellenére az erdősítendő területek gyomtalan állapota nem 
sokáig áll fenn.

Dakov arról a degradált helyzetről ír, amit Bulgária erdeiben az értékes uralkodó fafa
jok térvesztesége idézett elő; Bulgária erdőterületének kb. 60%-a sarjerdő.

Ami a fapazarlás mértékét illeti, a nemzetközi dokumentációs irodalom tanulságos 
közleményei annak ismertetésével sem maradnak adósok.

Tiscsenkov közli: „Mongóliában a fakitermelés módozatai jelenleg is (1956) igen 
kezdetlegesek: 1-1,25 m magas tuskót (!) hagynak vissza.”
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A témához tartozik az is, amit a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszu
sán maga Bulganyin tett szóvá -  kritika alá véve „az erdőkben folyamatos, példa nélküli 
fapazarlást” Ez a kijelentés, amennyiben szövegezésének magyarra fordítása nem téves, 
intésül szolgálhat mindenki számára: milyen horderejű feladatok várnak az erdész mun
kájára -  elkezdve a fák vágásra érettségének elbírálásától, azok ledöntésétől, a fa minden 
porcikájának leghasznosabb feldolgozásáig.41

A meglévő erdők féltő ápolása, valamint a jövő erdeinek felépítése a Föld termé
szeti javaival rendelkező emberi tevékenység legszebb feladatai közé tartozik: Ü d v  
a z  e r d é s z n e k !

C u r r i c u l u m  v i t a e  -  ez vonatkozik az erdőre is. Mennyire kár, hogy sem anyakönyv, 
sem krónika nem készült az erdők növényzetéről, állatvilágáról, a fák megszületéséről, 
és amin keresztülmentek, ha régebbről nem is számítva, legalább egy évszázad folya
mán! Száz esztendő! Tekintsünk egy-egy fenyőfát a hegység magaslatain őrt álló kato
nának. A fa 60 éves korában fog beválni újoncnak, 80 éves korában még mindig tarta
lékos regruta, 100 évével harcot álló, büszke katona, majd jóval később kerül át a népfelkelő 
klasszisba, és csak újabb évek múltán lép be az agg harcosok sorába. A kemény bükkfa, 
a fenyőnél is tovább bírja; amennyi évvel később válik be katonának, annyiszor több 
évvel állja a posztot. Éppen az erdő hosszú élete követeli meg az erdésztől, hogy a fák 
között mielőbb tartsa meg a besorolást, a besoroltakat pedig ápolja erőben és egészség
ben egészen a nyugdíjba helyezés határáig. Akkor aztán, mint kiérdemesült hadastyá- 
nok, kiállhatnak az erdőből, és felválthatják őket az újoncok. Eközben gazdájuk, az 
öreg erdész átadta helyét fiának, unokájának, déd- és ükunokájának, akik az ősapa erdész
emlékét a telivér, szép fákban -  élő szobrokban -  tisztelik és őrzik meg. A telepítő erdész 
neve ugyan feledésbe fog menni, végleg azonban nem vész el: érdeme átszáll magára 
a szakra, és annak értékét emeli. A l é l e k  n e m  h a l  m e g !
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JEGYZETEK

1. A felsorolt állatfajok tudom ányos nevét a MóczÁR-féle állathatározó alapján pontosítottam . 

(Állathatározó 1-2. -  Bp., 1984 -  szerk.: Móczár László.)

2. b e d ő  a l b e r t : Erdő-őr, vagy az erdészet alapvonalai kérdésekben és feleletekben. (Bp.,1891,) 267. old., 

s z é c s i  z s i g m o n d : A hazai vadak term észetrajza. In: A vadászati ismeretek kézikönyve II. kötet. 

(Bp., 1892) 54. old.

3. c y ö r f i  j á n o s : Erdővédelemtan (Bp., 1963) 506. old.

4. h o m o k i -n a g y  legutóbbi filmjén találó volt a mókus beállítása: az egyik képen az evetke éppen 
madártojás szürcsölésével van elfoglalva, a másik képen fenyőtobozt tépdes szét.

5. s z é c s i  z s i g m o n d : A hazai vadak term észetrajza. In: A vadászati ismeretek kézikönyve II. kötet. 

(Bp., 1892) 78. old.

6. m ó c z á r n á l : vízi pocok -  Paludicola amphibius. (2. kötet 670. old.)

7. Microtus oeconomus mehelyi néven is az előbb idézett könyvben.

8. A két növényről összefoglalót közöl: Ro t h  G y u l a : A fehér és sárga fagyöngy előfordulása hazánk

ban. Természettudományi Közlemények 1916.480-483. old.

9. Iharosberényben a század első évtizedében még több párban fészkelt. Azóta nem észleltem.
10. Á k o s  l á s z l ó - a b a  i v á n : Erdők országa. (Bp., 1954) 150. old.

11. Sajátos megfigyelésre utal b r e i i m -c i i e r n e l  (Az állatok világa. 1902. 379. old.): p e t é n y i , a magyar 
vadászati kutatás úttörője, az Alföldön 1837-ben fészkelt pásztormadarak közül a június 20-án elej
tett 5 példányban „nagyszámú fehéres hernyót talált, melyeket a fagyöngy és a Loranthus zöld
jéből keresgélt ki.” Ami ebben feltűnő: hernyó a fagyöngy zöldjében!

12. r . h . f r a n c é  írja „A növények élete" című (Bp., 1943) könyvében: „... ha a fagyöngy m agva a földre 

hullik, elveszett, soha többé életre nem kel. [...] A fagyöngy bogyója az egyetlen, szívós, tapadós, 

nyálkával m egtöltött termés. A madarak, főleg a léprigó, eszik meg és terjesztik.” (206-207. old.)

13. Az ornitológus a l m á s y  l á s z l ó , szaharai sivatagkutatót egyetlen szajalakácfáról elrepülő 3 zöld 
harkály vezette kb. 40 km vonalon a legközelebbi oázishoz. (Lásd: a l m á s y  l á s z l ó : Az ismeretlen 
Szahara. Bp., -1934. - 158. old.)

14. Elegendő lesz példaként erdeink legkisebb lakójára, az ökörszemre hivatkoznom, c s í k i  e r n ő  23 
ökörszem (ebből 70% a Nyugat-Dunántúlról származott) gyomortartalmában annyiféle bogár, 
hártyásszárnyú, lepke, légy, félszárnyú, poloska és pókféle, továbbá csigafajra talált, hogy azok 
nevének felsorolása egész lapot vett igénybe. Hasonlóan hosszú jegyzéket állított össze a fekete 
rigóról is: kiegészítve a névsort szitakötők, egyenesszárnyúak, százlábúak és lágytestűek fajaival, 
ezenfelül növényi részekkel; fu, bogyó, mag és felismerhetetlen növényi anyagokkal (Aquila). 
Ebből látható: a madarak, főképpen az erdei életmódú madarak táplálkozása rendkívül változa
tos. A felvett táplálék minőségének a megállapításához a rovarok valóságos bonctani ismeretére 
lenne szükség.

15. t e l e k i  földrajzi felfedezőt az lepte meg, hogy az Északi-sarkkör erdeiben egyik 50 km-es gyalog
úján mindössze 1 0  madarat észlelt, c.o n c s a r o v  orosz utazó nyári hónapokban haladt át a kelet
szibériai lombos- és fenyőerdőkön. Nemegyszer írta be a naplójába: „Csend és némaság kísért 
bennünket. Csak egyszer szólalt meg valamilyen madár füttye, de azt hiszem, maga is megrémült 
és elhallgatott.” Annál több volt a mókus, amikkel az utazó lépten-nyomon találkozott.

16. Előállott egy aggodalmaskodó megfigyelő, aki a fecskék megfogyatkozásának okait keresve kitért 
többek között a fecskék fészkének rakásához szükséges tapasztósár megszerzésében esetleg fenn
álló nehézségekre is. Ismeretes, hogy a füstifecske negyedgömbszelet alakú fészkéhez iszapot 
vagy nedves földet használ fel, és abba néhány szalmaszálat is beragaszt. A molnár fecske (ez a faj 
nálunk a legnagyobb számú) a félgömbszerű fészkét sárból tapasztja, de a falazatába szalmaszálat
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nem ragaszt be. T ény az, hogy a fecskéknek szükségük van tapasztósárra, hogy azután az anyag 
idejében megszáradjon, a tatarozási és építő munkához száraz idő kívánatos. Magához a fészek 
rendbe hozásához is többnapi, újonnan építendőhöz még több, közel 2-3 heti munkára van szük
ség. Sár hiányában a beépített nagy városok belső kerületén bizonyos nehézség állhat be. De vidéki 
városokban, még kevésbé falukon, ilyen nehézség nem merülhet fel még a legszárazabb időszak
ban sem. Jószágitató körül a fecskék minden időben találni fognak megfelelő sarat, ivó- és 
fürdővizet is. N em  a víznek és a sárnak a hiánya, hanem más körülmények játszanak közre a fecs
kék megfogyásában. Elegendő arra rámutatni, hogy a magyarországi költözködő fecskék 
tömegéből tavasszal annak alig egyharmada szokott születési helyére visszaérkezni. Megállapítást 
nyert az is, hogy az egyidőben a Madártani Intézet nyilvántartásába felvett 11 000 darab begyű
rűzött hazai fecskéből egy sem tért vissza a fészkéhez (Aquila).

17. A Szovjetunióban tapasztaltak szerint az új erdőtelepítésekre legelsőnek a rovarok szoktak rátá
madni (nálunk a rágcsáló emlősök is).

18. A foglyon kívül egyéb madarakban is érzékeny kár esett. Ezek között legfeltűnőbb az a veszte
ség, amelyet erdeink edzett madara, a szajkó szenvedett el. (Az egész országra kiterjedő adatokat 
kkve dolgozta fel: Aquila, 1939-1942.) Erdeink szajkóállománya évekre kihatóan olyan erős mér
tékben megfogyott, hogy a kiegyenlítődésre azután 6-7  évre volt szükség. Megjegyzendő, hogy 
1939 őszén vidékünkön a tölgy-, a'.cser- és a bükkmakktermés is teljesen kimaradt, sőt a tájdíszítő 
dió- és gesztenyefák is alig hoztak termést. A szajkók tehát táplálékhiányban is szenvedtek.

19. A kérdéshez lásd h a u e r  tanulm ányát, aki szerint -  miként b a r t h o s  utal rá -  az egyes vidékek 

hasznos m adárállom ánya a m últhoz viszonyítva csökkenő tendenciát m utat, (h a u e r  l a j o s : 

Előzetes vizsgálatok a mezővédő erdősávok állatvilágának kialakításához. Erdészeti Kutatások 

1955.4:127-139. old.) Itt jegyezzük m eg, hogy nevezett szerző művében idézte b a r t h o s  „Nagykani

zsa vidékének m adárvilága a káros rovarok és rágcsálók elleni biológiai védekezés szempontjából” 

című kéziratát. Tehát az em lített kézirat az Érti könyvtárában akkor (1955-ben) még megvolt. 

Szintén a korszak erdősávkérdéseiről szólt az MTA Agrártudományok Osztályán rendezett tanács

kozás, ahol 1953. május 28-án a vitaindító előadást r o l l e r  Ká l m á n  „Mezővédő erdősávok telepíté

sének tanulságai és jövőbeni irányelvei" címmel tartotta. A példának tekintett szovjetunióbeli tapasz

talatok ellenére sem beszélt sem ő, sem pedig a kérdéshez hozzászólók a mezővédő erdősávok 

állat-, különösen pedig nem azok madárvilágáról. (Lásd: Magyar Tudományos Akadémia Agrártu

dományok Osztályának Közleményei. 2. kötet 3-4:471-524. old. -  Bp., 1953.)

20 . Erről a kérdésről lásd: g y ö r f i  j á n o s : A biológiai védekezés problémái. Erdőmérnöki Főiskola Köz

leményei 1956. 2:73-80. old.

21 . A kérdésről a korabeli erdészeti folyóiratban több tanulm ány jelent meg. Lásd pl.: k o l o n i t s  Jó z s e f : 

A m adárvédelem  helyzete és célkitűzései. Az Erdő 1961.16-20. old., k o l l w e n t z  ö d ö n : Madárvéde

lem, madáróvás. Az Erdő 1961.202-210. old., g á c s i  Jó z s e f : Madártelepítési tapasztalatok középkorú 

alföldi tölgyesben. Az Erdő 1963. 514-518. old.

2 2 . Ennek ellenére mégis így vélekedik: „Ma már kultur-baTbárságban segédkezik [így!] az, aki pusz

títja a néhány fészkelőt." (h o m o k i - n a g y  i s t v á n : Szárnyas vadászmesterek. Bp., 1947.58. old.)

23. p á t k a i  i m r e : Ragadozó madaraink. (Bp., 1947) 83. old.

24 . A tagok felsorolását lásd: Erdőgazdaság 1947. 5-6:12. old.

25 . n a g y  D o m o k o s  i m r e : Dokumentumok a magyarországi term észet védelmének történetéhez. 

(Kézirat. Magyar M ezőgazdasági Múzeum.) Az OTvT 1949. május 20-ai végrehajtóbizottsági ülése.

26 . A védettséget kimondó határozat száma: 90.823/1942. FM., s a védelem 1942. jún. 27-től áll fenn. 

(Lásd: f ö l d v á r y  m i k s a : Hazai védett term észeti emlékek. Természettudományi Közlöny 1943. 

Pótfüzet. 79. old.)

27 . d a r w i  n , eh.: Egy term észettudós utazása a Föld körül. (Bp., 1913) 189-190. old.

702



28. t h u r n - r u m b a c h  i s t v á n : Erdélyi szarvasok és medvék nyomában ... (Bp., 1941) 205. old.

29. Az egykori erdőkre utaló állatfaj-előfordulások máshol is kimutathatók. Ide tartozik v á s á r h e l y i  

is t v á n 1 egyik megfigyelése az Abaúj megyei Felsőméráról: „Látszik rajta, hogy a terület legna
gyobb része régebben erdő volt, mert itt az erdei s alföldi faunát keverve találjuk. Együtt él az alföl
di mezei pocok az erdei pocokkal, a mezei cickány az erdei cickánnyal.”

30. Ha visszamegyünk 1840-ig, találunk.egy adatot farkasról, de Nagykanizsától távolabbra, b á t o r f i  

írja: „1840-ben Göcsejben farkasvadászatot tartanak. Erre az elöljárók a jobbágyokat állítják ki 
hajtásra. Nyári időszakban békén vannak a rossz férgek (a farkasok), egyszer-másszor azonban 
megjelennek a berekben.” Ez volna az az utolsó dél-zalai adat, amelyet csak az irodalomból isme
rünk. Akkoriban a farkas a murai berkekben gyakrabban megjelenhetett, míg az általam ismerte
tett két eset közé több mint 60 év esik.

31. Az iharosberényi farkasról megemlékezik: s z e d e r j e i  Á k o s : Vadcsapáson. (Bp., 1961) 101. és 111. old.

32. Ugyanezt a jelenséget említi meg s z e d e r j e i  a fent idézett könyvének 9. oldalán.

33. t h u r n - r u m b a c h  i s t v á n : Erdélyi szarvasok és medvék nyomában ... (Bp., 1941) 195. old.

34. A Balti-tenger környékén honos halászsasról (Pandion haliaétus) olvashatunk szép történetet, 

ahol a fészek felkeresését, az utódok visszatérését szintén emlegetik. Lásd: r a n n a p ,  jaan: Az utolsó 

Fehértollú. (Bp. -  Uzsgorod, 1977) 15-16. old.

35. s z e n t - i v á n y  g é z a : Amit a vadásznak tudni kell. Magyar Vadászújság. 1942.3:34. old.

36. Itt jegyezzük meg, hogy b a r t h o s  figyelm ét elkerülte, illetve esetleg a dolgozat születésének idősza

kában (az 1960-as évek elején) nem volt ildomos em legetni: a 10-es a keresztény m isztikában 

j é z u s  k r i s z t u s t  jelenti. így nem véletlen, hogy s z e n t  h u b e r t u s z n a k  is 10-es szarvas jelent meg.

3/. A hazai zerge-előfordulások azóta is izgatják a kutatókat, de ilyen alapos összefoglalás, leírás, 

mint a b a r t h o s é , nem készült. Lásd: c s a b a  Jó z s e f : Ritkán mutatkozó vadunk -  a zerge. Búvár 1971. 

226-227. old., f a r a g ó  Sá n d o r : Die Gemse (Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758) in Ungarn 

(Mammalia, Artiodactyla). Vertebrata Hungarica 23. (Bp., 1989) 67-72. old.

38. s z e d e r j e i  Á k o s  a zalacsányi zergéket m egfigyelte, s azokról könyvében meg is emlékezik. Lásd: 

s z e d e r j e i  Á k o s : Vadcsapáson. (Bp., 1961) 54. old.

39. b o r s i c z k y  o t t ó : Magyar erdészek tanulm ányútja az Osztrák Birodalom erdőségeiben. EL. 1913. 

973-989.; 1041-1068. old. Az osztrákok a tanulm ányút résztvevőinek a következő kiadványt adták 

át: Führer fúr die vöm ungarischen Landesforstvereine gem eine mit dem österreichischen Reichs- 

forstvereine in 1913. unternom m ene Exkursion. (Wien, 1913.)

40. Lásd b o r s i c z k y  beszámolójának 1043. oldalát!

41. A forradalom előtti és közveden utáni erdőirtásokról, fapazarlásokról olvashatunk s z o k o l o v - 

m i k i t o v  és l a k y  im r i : beszámolóiban. Az előbbi a szibériai cirbolyafenyők pazarlását említi meg, 
amelynek során egy-egy marék cirbolyamagért (amit a szibériaiak ettek) akár az egész fát is 
kidöntötték. ( s x o k o l o v -m i k i t o v , I. Sz.: Ébredő földeken. -  Bp., 1952. -  315.old.) l a k y  pedig arról 
ír, hogy az 1917 . februári forradalom után a parasztok „elszedik a nemesi kisbirtokokat, ölnek, 
rabolnak, kastélyokat s erdőket irtanak.”(LAKY IMRE: Öt év Szibériában. -  Bp., 1921. -  374. old.)
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IV.  S z é p i r o d a l m i  p r ó b á l k o z á s o k

„Az erdész oda megy, ahová az erdő hívja,nem válogat, hanem ott tart ki, 
amíg szíve együtt dobog a gondjaira bízott erdőnek és lakóinak a szívével. ”

(Barthos Gyula)
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Barthos Gyula -  miként már utaltunk rá -  gimnáziumi tanulmányai során 
Zrínyi-korabeli történelmi regénnyel próbálkozott, majd pedig még évekig 
élte az érettségiző-akadém ista diák lírai korszakát.(A szépirodalmi 
törekvéseket segítette egyébként a selmeci ifjúsági kör is.) Példa lehet erre 
az alább közölt (töredékes) verse is, de az a tény is, hogy a fiatalemberek általá
ban megélik a versírás korszakát. Később, már erdészgyakomokként is előbb 
a regényes, sőt „mysticus” témák iránt érdeklődött. Példák rá első, a Vadászlap
ban megjelenő tárcái. (Lásd a 2., 3., 6., 7. és 29. számú bibliográfiai tételeket.)

Az elolvasott II. és III. könyvrészeket áttekintve is láthatjuk, hogy az a bizo
nyos szépírói hajlam egész élete során nem hagyta el. Az 1950-es évek végén 
aztán egy újabb, a korábbi korszakait meghaladó feldolgozásba kezdett. 
Ez az a bizonyos Elhagyott Ádámok -  kívül a Paradicsomon című kézirat, 
amelyet egy erdélyi út „belépőjének” szánt. Nem tagadja, hogy a saját életé
ről, a Retyezáton megélt élményeiről szól, de mégis el változtatott nevekkel 
és más, a szépirodalom kelléktárából ismert megoldásokkal. (Példaképpen 
csak a munkástragédiák leírását említjük meg.) Igaz, ezt a feldolgozását 
egy változatban 2000-ben már megjelentettük (lásd a 213. számú bibliográfiai 
tételt), de itt mégis visszatérünk Tá. Ezt nemcsak az eltérő szövegváltozat indo
kolja, hanem az is, hogy mindazt, amit Barthos a Retyezátban megélt, itt 
foglalja össze a legjobban. Ettől az élménytől pedig nem akarjuk megfosztani 
jelen könyv olvasóit sem, mivel a korábbi erdészeti, vadászati és madarászati 
leírások ezzel a retyezáti „tényregénnyel" lesznek teljesek.
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VERSTÖREDÉK A  SELMECI NAPLÓBÓL

Imádlak édes,
- ? - Millykém 

Első szavam és 
Eveim mesgyéjén 
Örök énekem 
Imám lesz ez nékem.

Mikor először 
Tévedt reád szemem 
Szívemből feltör 
A forró érzelem 
Imám azóta 
Szent lényed dictálta!

Oda régóta 
Lelkem nyugodtsága 
Szemed rabolta 
Ah gyémánt világai 
Rablá el szívem 
S adta szerelmem.

VERSTÖREDÉK A  „FÉRFIKORBÓL”

Oh mi még boldogok vagyunk 
Derűs a táj, illatos a tej. 
így élni: szeretni vágyunk, 
M íg szívünkben ifjú tűz ég!

Bíborfény ömlik el rajtunk, 
Szemünkben öröm könnye ül, 
Vígan, csetegve táncolunk, 
Búnk nem jő, csak véletlenül.

M ár csak nevetünk a múlton, 
Gyerekes álom az egész.
A jövőről? -  dal ne szóljon!
A biztos út abba oly merész!

De tűnőben a Tündérálom, 
M ind halkabb már a dal,
A búcsúzás, ha nem is várom, 
De megjön lassan -  búival.
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Ma még miénk a boldog óra 
Holnap már nyugovóra száll, 
De visszajön csak egy szóra,
5 a könny öröm harmattá vál?

Szívem, szíved közösen érzi: 
A z idő csak előre fut.
Sorsunk Isten intézi,
Édes álmunk örökre múlt!

MESE

Két jó barát -  szenvedélyes vadász mindkettő -  a szép fakadó tavasz alkonyainak minde
gyikén szalonkahúzásra sétált ki az erdőre. Az egyik ideális lelkű ifjú, a másik egy idő
sebb férfi volt, kit az élet számtalan csalódása régen lesodort -  ha ugyan valaha 
rajta volt -  az idealizmus teréről. Egyik a másikat iparkodott most fölülmúlni az első 
idei hosszúcsőrű lelövésével.

Az ifjabbik mindig ugyanegy állásra ment, és egyszer sem felejtette el a csendes 
alkony ihlető hangulatában egy-két percre levenni kalapját, s rövid imában kérni Istent 
és Hubertust -  az első szalonkáért. Az öregebbik már imádkozni sem tudott. Napokon 
át jártak ki anélkül, hogy szalonkát lőttek volna. Az öregebbik türelmetlen lett, 
és minden les után szitkozódva távozott. A fiatalabbikat azonban megnyugtatta a remény 
és a vadászpatrónus jó szívébe vetett erős hit.

Egyik estén aztán az ifjú megkésve sietett leshelyére, megállóit, s alig fújta ki magát, 
reáhúzott egy szerelmes, korrogó szalonka. Lelőtte. Boldogságában végig-végiggondolta 
az emlékezetes est rövid meséjét -  végül csodálta azt, hogy e szerencsés alkalommal nem 
is küldte rendes napi fohászát az Egeknek. És azóta ez az ideális ifjú sohasem imádkozik.
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KORABELI VÁZLATOK A  KÁRPÁTI ERDŐKBEN DOLGOZÓK 

KÜZDELMES ÉLETÉRŐL 

( N a p ló je g y z e t e k  a l a p j á n ,  1907-19)

ELŐSZÓ

Szerző dél-dunántúli belterjes erdőgazdaságból került át erdészetvezetőnek a Déli-Kár
pátok Retyezát hegytömbjére. A fiatal erdőmérnököt valósággal megdöbbentik a hegy
ségben folyó vállalati fakitermelés jelenségei, úgymint: az óriási kiterjedésű lucfenyő 
tarvágások a fapazarlás szertelen mértékével; a vágásterületek kitakarítadan és elgyomoso
dott állapota; ebből kifolyólag a természetes felújulás kimaradása, valamint a mestersé
ges felújítások rendkívüli nehézségei; mindezek alapján joggal kesereg a fenyő állomá
nyok jövő sorsa miatt.

Az erdei munkahelyeken alkalma van betekintést nyerni az idegenből származó 
munkások életébe, amelyet az otthonuktól és családjuktól évre szóló elszakítottság 
jellemez, a primitív helyzet, valamint a mostoha körülmények sivárságát magára hagya
tottságában ő maga is közvedenül viseli. A szerzőre érzékenyen hat az, ami két kiváló 
munkással -  különös körülmények között -  történt meg. Sorstragédiájukat jelképes ábrá
zolással írja le. A két esemény közé szövi be az erdő életében megfigyelhető természeti 
jelenségeket -  párbeszéd formájában tárgyalva meg azokat kísérő társával, a hasonlóan 
fiatal korú erdőmérnökkel. A szereplők nevei nem kitaláltak, a tapasztalati tények hason
lóképpen az 50 év előtti naplójegyzetek adatain alapulnak.A mű szövegezésénél fogva 
talán tényregénynek is nevezhető. Tárgyának természeténél fogva korszerűtlennek, 
szakbavágó megállapításait pedig talán manapság már túlhaladottnak is lehet tekinteni, 
mindamellett találhatók benne tanulságos adatok, amelyek az erdészt a gyakorlatban 
minden időben érdekelni fogják.

A szerző maga nem tehet arról, hogy leírásai -  érzése szerint -  szubjektív 
felfogásán alapulnak, fiatal kori naplóját -  híven eredetiségéhez -  csakis a személyi 
átélés vonalán vezethette végig.

1. Helyszín

Az erdélyi Hunyad megyét határoló Déli-Kárpátok hegyláncolatának grandiózus 
hegytömbje, a Retyezát.

Neve közismert. Ismerős a gyerek olvasók előtt -  a medvéiről; ismerik 
Európa-szerte a vadászok -  a kapitális trófeájú zergéiről; jól ismert a geológusok előtt
-  a jégkorszakot igazoló morénákról és tengerszemekről; a természetkutatók és erdé
szek előtt -  különleges alhavasi flórájáról és magasövi fatenyészetéről, pisztrángjáról, 
keselyűiről. Újabban a hegyóriás -  ahogyan Petőfi megénekelte: a Hegyek Oregapja -  
természetvédelmi rezervátummá lépett elő, azonfelül a 2506 m magasságig feltörő 
sziklabérces övezete külön megjelölve a büszke névvel: nemzeti park.

A község, Malomvíz (amely a következő kisközségekre oszlik: Gurény, Osztrovel, 
Szuszény, Ráu de Móri), amelyre jellemző: az időben évek óta szünetel a népiskola, hi
ányzik a postaügynökség, a telefon, túl messze van a vasút, az orvos, a patika, a pász
tornépen felül nem található iparos, valamirevaló kézműves, varrónő, nincsen üzlet,
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csupán egy pálinkás putik. Az öreg Salamonnál hol van szappan és só, hol nincs, más
kor a boltjából a világításhoz való petróleum hiányzik. A fiatalasszonyok bába nélkül 
szülnek. Az öreg Lepa cigány a halottkém, egyúttal a dögtér kezelője, egyébként is 
a falu mindenese; ha sorra kerül, ő a hivatalos értesítők kézbesítője. E hiányosságok 
ellenére a falu lakossága megközelíti az ezret, ugyanakkora a kecskék száma is. 
Csendőrjárőr a községben nagy ritkán jelenik meg, akkor is ha a korcsma körül akad 
dolga. Az értelmiséget a grófi uradalom főerdésze képviseli. A pópa szakállas parasz
ti ember, aki bocskor helyett kivételesen csizmát visel. A magyar nyelvet a faluban 
nem beszéli senki, kivéve az erdészeket és az aggastyán körjegyzőt, aki a házában begu- 
bódzva éli minden napjait.

Szerző, mint újonnan érkezett erdész, előtte teljes egészében ismereden világba kerül, 
annyira új életkörülmények közé, hogy benyomásairól naplóírásba fog. Ennek alapján 
készítette el 1959-ben ezt a most következő írást.

A SZEREPLŐK

Főszereplők

Hubert (maga a szerző) erdőmérnök, az erdőgazdaság vezetője. 26 éves, magas
termetű, szőke, nyúlánk férfi, nődén legényemben

Ödön Selmecről, az erdőmérnöki főiskoláról szigorló hallgató, vendégként
praktizál Hubert (későbbi sógora) mellett, középtermetű fiú.

Eugén az ősfenyveseket kitermelő vállalat cégfőnöke, olasz származású, 35 év körü
li férfi -  vöröses bajusszal és gondozott kecskeszakállal. A fűrésztelepen lakik

Ambrózi vágásterület üzemvezetője, gyakorlati szakember, olasz származású, 50 év 
körüli, energikus, tekintélyt tartó munkásférfi, született alpinista, széles 
mellkas, csupa izom. Kint lakik az erdőn.

Szereplők

Antal József, 
János, András

Ferró

Domboló

Petru

Léna

magyar származású szakvizsgázott alerdészek, ádag 40 év körüli, csalá 
dós, strapaképes férfiak -  vadászias formaruhában, fegyveresen. 
Lakhelyük Malomvíz községben van.
olasz szakmunkás, a legkiválóbbak egyike, a fadöntő csoportok vezetője. 
32 éves, középtermetű, szívós, szőke férfi. 10 hónapon át az erdőn 
lakik -  elszakítva olaszországi családjától.
olasz szakmunkás, a faúsztató csoportvezetője. 38 éves, Titán-alkotá- 
sú munkásférfi, sötét hajjal, kicsi bajusszal, kreol arcú. Családja Ma
lomvíz községben lakik.
az erdei telepen barakkor. Helybeli román, 50 éves, szolgatípus, nyakán 
kezdődő golyva, ütődött („mutuj”) férfi, nemzeti parasztviseletben 
jár, a telep körüli teendőket végzi (faaprítás, fűtés, vízhordás, takarítás, 
istállószolgálat, a dinamitbunkerhez leláncolt medvebocs gondozója stb.). 
Petru felesége, elvirágzott román nő, gyermektelen, életkora megha- 
tározhatadan, lehet 30-as, de lehet 45-ön felül is. A faluban lakik, az er
dőre 2-3 hetenként jár fel férje körül segítkezni (mosogatás, kantin- 
szolgálat). Egyedüli nő az óriási erdőtartományban. Öltözete, mint

710



a bennszülött havasalji „móc” lakosságé; megtartotta simára lekent 
hajzatán a díszítést jelentő ősi „szarvakat” (két oldalon drótból idomított, 
kecskeszarv alakú kontyféleség, kendővel menyecskemódra átkötve), 
bocskor helyett már cipőt visel, erősen festi magát, nyakát gyöngysorral 
és ezüst pénzekkel cicomázza.

Mellékszereplők

Ciprián gátőr a vízduzzasztónál, 50 éves olasz férfi, az alkoholtól koraöreg,
apostolképű, laza szakállal, sötétbarna, csendes viselkedésű munkás- 
ember. Népes családja otthon él az olaszországi Udine körül.

Luzsnik hasonlóan gátőr, közel a 60-hoz, félvér olasz-karithiai származású,
magas, szikár férfi, szótlan zugpálinkás, életében agglegény maradt, 
hozzátartozóiról értesülése nincs.

Mazett hasonlóan gátőr, 65 év körüli olasz férfi, középtermetű, őszülő szakállal,
ruganyos testmozgással, korábban világcsavargó, viharos múlttal Kana
dától Kisázsiáig, hírhedt orvvadász, családjáról nincs hír, valószínűleg 
vagy özvegy, vagy agglegény maradt.

Janku 60 év körüli, tipikus erdélyi román, vagyonos juhászgazda, magas,
meghajlott, sovány férfi, évtizedek óta a határhavasi Paltina legelőt 
bérli, csempészgyanús.

Rafan a százányi malomvízi cigánynépségből az egyedüli, aki a hegyre járó
személyek mellett teherhordást vállal, kora bizonytalan, a gyerekei 
után ítélve 35 év körüli, készséges, igénytelen szolga.

Mendel Máramarosból való, egyik-másik gömbfatétel leúsztatásánál alkalmi
vállalkozó. Ortodox, vörös típus, rőt szakállal, fekete öltözettel, közép- 
termetű, sovány, 50-60 év között, az egyedüli zsidó és idegen a hegy
ségben, írni csak héberül tud.

Erdei olasz famunkások, román lóhajcsárok, havasi csobán (pásztor), csempész, 
orwadász, turista és több ismeretlenül maradó, gyanús férfi.

2. Felhaladás a Nagyvíz (Sebesvíz) mentén a hegységbe (1909)

Malomvízen a főerdész lakásánál az erdészek felnyergelt lovakra szállnak és hetekre felké
szülten indulnak fel a hegyekbe. Az út, ami előtt állnak, aznapra 18 kilométer, igényelni 
fog kereken 4 órát. Maga a hegység feltáradan: sem szekerezhető út, kisvasút, sem kötél
pálya nem vezet be az erdőségekbe. A legtöbb helyen az egyedüli közlekedési vonal a szik
lafalakból kirobbantott keskeny ösvény.

Mielőtt a községet elhagynánk, három, fonásból készített, nehéz zárókaput kell 
a kijáratoknál visszaemelni a helyükre. Ez így van rendjén, nehogy a nagy kiterjedésű 
falu békéikén kötetlenül legelő és bitangoló jószág kitörjön a mezei földekre.

Hubert zsebaneroid -  barométer -  műszerét beállítja kereken 500-ra mint alappontra; 
ti. Malomvíz átlagos magassági fekvése 500 m körül van. Annyit jeleznek az erdészek 
zsebéből nem hiányzó térképek is.
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Egy jó kilométer után Gurényhoz (Torokhoz) érkeznek el, és ott találkoznak 
a Nagyvíz (Sebesvíz) folyóval, a hegység egyedüli fát szállító víziűtjával. A Sztrigy- 
-Maros-Tisza-Duna útján a Fekete-tengerbe ömlő (oda retyezáti faszilánkot lesodró) 
Nagyvíz a Retyezát szülöttje, eredetét fent veszi a 2000 m magas tengerszemek vizéből. 
Köteden faúsztatásra van berendezve, tutajjal nem járható.

A társaság mögött elmarad a fazsindelyes falu, majd a cigánytelep zaj ossága után útjuk 
kanyargós, csendes völgyben halad. Azontúl már emberrel nem is találkoznak, legfeljebb 
a mindkét parton községi és közbirtokossági tulajdonú leromlott (degradált), cserjés erdők 
felől érkezik hang pásztortól, kutyától.

Ödön, aki még nem járt a hegységben, élvezi az utat. Újság előtte a kocogás ütemű 
lovaglás, a karaván libasoros haladása, a váltakozó táj: az előhegyeken lomberdő; egy 
darabig tölgyes, majd bükkös, a fenyő még hiányzik. Az majd jóval a fele útnál feljebb, 
az uradalmi határnál fog megjelenni, a hirtelen kimagasló hegyeken. Lenyűgöző látvány 
a zárt lucfenyvesektől sötédő Gorgána a közepéből feltörő és egymáshoz hasonló három 
sziklapiramissal. A völgy hovatovább összeszűkül.

-  Bent vagyunk a vadonban -  szól oda Hubert Ödönhöz. Ettől kezdve túl messzire 
vagyunk ahhoz, hogy emberekkel találkozzunk. Ha találkozunk is, azok férfiak lesznek. 
Marcona képűnek elképzelt vademberek, pedig éppenséggel nem azok! Ellenkezőleg! 
Dolgos erdei munkások, akikről jobban illik azt mondani: „elhagyott Addmok ők -  kívül 
a Paradicsomon ” Sorsuk a vadonba kényszerítette őket. A nő hiányzik a Retyezátról!

A férfiak talán ezért olyan komorak és dacosak.

3. Az első erdőüzemi telepnél, Gurazlatin

Az erdészek felérkeznek az első erdőüzemi telephez, a neve: Gurazlati. A Zlata oldalfolyó, 
amely a hegyóriásnak a felhők magasságáig feltörő Kuszturák (Kőomlások) 
lejtőiről lefolyó vizeket gyűjti egybe, s ezen a ponton torkollik be a Nagvvíz vezérfolyóba.

A barakkokból álló tanyát állandóan mindössze két férfi lakja: felváltva egy-egy olasz 
kantinos és Petru, a román háziszolga. Gurazlatiról történik a hegységben elszórtan 
dolgozó famunkások élelmiszerének rendszeres elosztása.

Itt pihenőt szokás tartani mindenkinek, akinek a hegységben dolga akad. Huberték 
is lóról szállnak, és az éjszakát a telepen töltik el. (Ezen a helyen tartott kíséretével 
pihenőt néhai Rudolf királyfi, trónörökös is, amikor 1884. augusztus havában vadászatra 
haladt fel a Zenóga-tengerszemhez.)

Petru, a mindenes, az érkezőket vigyorogva fogadja. Úgy tesz-vesz, mintha komolyan 
segítkezni kívánna a málháslovakról leemelt ládák és zsákolt holmik elhelyezése körül, 
munkája azonban mit sem ér. Erődén ember, és méghozzá fél is a lovaktól. Nem is várnak 
tőle többet: csak seperje el a szemetet és hulladékot, ami a lovaskaraván után visszamarad. 
Arra azonban ügyel, hogy megmutassa Nikolaj „úrfit”, a kis medvét. Nyakán tenyérnyi 
vastag és széles bőrövhöz kapcsolt lánc köti a medvét a sziklába vájt és pallókkal lefedett 
pinceüreghez, amiben a cég a dinamitkészletét tárolja. (Szükség van a robbanószerre, azzal 
külön szakcsoport végez robbantásokat, hogy eltávolítsa a mederből a faúsztatást akadá
lyozó kőtömböket.) A medve bocs korától lakja a tanyát, szemlátomást nőtt, 
elérte az 50-60 kilót. Játékos kedvű, élénk állat. Petrut ismeri legjobban, aki kilószámra 
tömi bele a polentát, a főtt kukoricalisztet. Nikolajjal az a cél, hogy szaporítsa 
a retyezáti medvék számát, amely a múldioz képest -  a kímélet ellenére is -  fogyatkozóban 
van. Fogyatkozóban, mert a medvét mind jobban visszaszorítja a vadonba bevezetett úgy
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nevezett kultúra. Nem az őstermelő gazdasági, vadgazdálkodási kultúra, hanem az ipari 
kultúra. A fatermelési nagyüzem nem kedvez a nyugalmat követelő ősvadnak. 
A terv Nikolajjal mindamellett az, hogy amikorra el fogja érni az ivarérettség fokát, szaba
don lesz eresztve. Szabadságot fog nyerni, amit nem is ismer. Hubert tamáskodik abban, 
hogy ez az elkényeztetett állattal vajon sikerül-e.

4. Betekintés a hegység erdőségeibe

A Gurazlatin lefolyt mozgóképpel lezárul a harmadik élőkép.
Az erdészek rövid falatozás után indulásra készek. Hubert maga mellé szólítja 

Ödönt, a még „sárgacsőrű”, „kiskorú” erdészt és felvezeti a legközelebbi magaslatra, 
ahonnan pazar kilátás nyílik a hegyeket a láthatárig köpönyegként beborító erdőkre, 
és azokon túl az égbolt kékségébe beolvadó, magas szirtekre.

A rengeteg erdők mélyére azonban nem jut betekintés, úgyhogy azért be kell lépni 
a fák közé.

Az erdész, aki szerelmese a fának, szerelmese az erdővé összetársuló sok-sok fának, 
tudja jól, amit valahol „A fák titka” közleményben olvasott, és ami így szól: „A fák kerek 
100 esztendeig álltak az erdőben. Nagy idő. De ez alatt a légynek sem vétettek, egy 
szót sem szóltak, csak -  dolgoztak. Dolgoztak tavasztól őszig némán és szakadatlanul. 
Levegőből keményítőt gyártottak. Nagyban. Ahány fa, annyi gyártelep, ahány levelecske 
rajta, annyi munkaterem.”

Ez így valóban szépen hangzik.
Lássuk tehát -  mondja Hubert Ödönnek -, vajon milyen sors vár ezekre az élő 

erdőkre, amelyek továbbra is élni, ha nem is magasabbra nőni, de valamit még vasta
godni, erősödni is szeretnének. Évszázadok, talán évezredek óta, ősről ősre a helyükön 
állnak és virulnak, mert az ember nem támadott rájuk. Amikor elérkeztek -  a Természet 
rendje szerint -  a végelgyengülés korhatáráig, viharoktól megtépázva összeomlottak és 
elenyésztek az avaron. A ledőlt fa ugyan elporlásnak indult, de gondoskodott, ha nem 
is ő maga, hanem valamelyik szomszéd társa, az utódokról. A lehullott magból zsenge 
kis fenyőcskék fakadtak ki. Segítségére jött őserejével maga a Természet: égi csapadékkal, 
harmattal oltotta el a fácskák szomját, lengedező szélre bízta az öreg fák szárnyas magját 
és széthordta az aprófüves talajon, beszórta a kőgörgeteg szétporló közeibe is, hogy 
a kőzet ásványdús szemcséivel felépítse újból az árbocmagas fenyőfát.

A Retyezát erdeinek élete azonban megváltozott.
Az őserdőben megjelent az ember, hozta magával a fejszét és a fűrészt. Nekitámadott 

a védtelen, büszke fáknak. Rátámadt egyszerre az összes fára, hogy levagdossa vala
mennyit és tarra vágja az egész erdőt. Mindez akkor, a XDC század utolsó éveiben történt, 
amikor a nagy erdőségek kitermelése Európa-szerte a legnagyobb méreteket öltött. 
Tőkeerős bel- és külföldi vállalkozók, továbbá a bankok valósággal rávetették magukat 
a Monarchia, közelebbről Magyarország az ideig ősi erdőségeinek gazdag faállomá
nyaira is. A rendkívül alacsony tőárak és az olcsó munkaerő mellett az üzletek zöme 
a vállalkozók számára nagy nyereséget hozott. Úgy hírlett, hogy például Bécs egyik 
belvárosi negyedének számos palotája magyarországi erdők nyereségéből épült fel. 
Hubertnak az egyik erdélyi fakitermelési vállalkozó dicsekvőleg mutatta fényképeit, 
amelyeken Udine szőlőkkel díszlő partvidékén épített márványpalotája állt. Hozzá 
a faanyagot a Retyezát leggazdagabb tenyészeti övében egyesével álló, vörösbarna gesztű 
cirbolyafenyők adták. Maga a palota is az erdők könnyen szerzett profitjából épült fel.
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1898-ban készült el a Retyezát fenyveseire a legelső üzleti kötlevél. Érvénye 20 évre szól.
Hubert ezt a kötlevelet, amely mindmáig fennáll, rövid vonásokban ismertetni fogja 

Ödön előtt. Tanuljon belőle a fiatal erdész, és értse meg mindazt, amit majd a bejárások 
során látni és tapasztalni fog.

Világos, hogy a természetes erdők sem maradhatnak mindvégig kihasználatlanul. 
A fára, mint világszerte nélkülözhetetlen nyersanyagra, szükség van. A Retyezát ősho
nos fenyvesei is megérettek a hasznosításra. Az üzletkötések lázában élő korszakra esett 
a retyezáti erdők eladása. Ne higgyük azonban, hogy az könnyen ment! Mindamellett, 
hogy az áruba bocsátás Monarchia-szerte ki volt hirdetve, a nagytőke eleinte visszariadt 
a nehézségektől. Itt a kitermelést főleg a természeti adottságok hátráltatták. Maga az 
élőfakészlet kitehetett (kerek számokban) 1 millió m3-t, ami az akkori viszonyok mellett
-  a piacon lévő kínálatok között -  is számottevőnek mondható. A terepnehézségek 
azonban az esetleges érdeklődőket azonnal elriasztották. A Retyezát-hegycsoport belső 
tömbjei közé szorult uradalmi erdőség egyeden fővölgyben, ott is csak ösvényen volt 
megközelíthető, azon kívül pedig gyalogösvények sem vezettek. A fővölgyek a Nagyvíz 
(Ráu Maré) meder mélységéig lenyúló sziklafalazatát helyenként „kőszáli” zergék lakták 
(és lakják ma is). Az erdők zömébe csak az alpesi magasságú legelők és a kőmezők (sur- 
lók) egyes vonalain lehetett bejutni. Azokon is fárasztó kerülők útján, amikre legfeljebb 
a vadászok vállalkoztak. Na és a turisták, ha olykor-olykor elvetődtek erre.

Ami a kitermelt fa kiszállítását illette, egyedül a víziút jöhetett számításba: az is 
a legkezdetlegesebb, a kötetlen (nem tutajba kötött) úsztatási módszerrel. A vízi úsza- 
tás a többihez képest tényleg a legolcsóbb módszer, viszont csábító arra is, hogy nagy 
felületről termeljék ki az erdőket. Az úsztatás kivitele előtt a legközelebbi vasúti állo
másig 70-80 km-ig terjedő víziút szabályozása állt, a partvédelem a vízgyűjtő gátak 
és egyéb műtárgyak felépítésének a feltételeivel.

Ilyen körülmények között jelentkezett akkoriban egy ügyes és élelmes erdőmunkás, 
aki kivételes bátorsággal és magabízással bele merészelt vágni a kockázatos vállalkozás
ba. Vele létesült azután a kötlevél -  történelmi okmány az erdők életében. A termelés 
20 évre terjed ki a következő tő melletti egységárakkal: ép gömbfa 2,88 K/m3, selejt 
gömbfa 1,20 K/m3. A kötlevélben rögzített tőárakról az a hír volt elterjedve, hogy az 
üzlet megkötésekor azoknál kedvezőbbek nem voltak elérhetők. Csak évek múltán bi
zonyultak viszonylagosan túlhaladottaknak.

A kötlevél számos engedményt is tartalmaz, mert csakis azok árán születhetett meg: 
a vállalkozó, kivéve a hatóságilag kijelölt véderdőket, a fenyveseket minden korlátozás 
nélkül termelheti ki; az évi vágásterületek nagyságáról és sorrendjéről, azok kitakarításáról 
vagy a fiatalosok megkíméléséről és egyéb kikötésekről szó sincs benne. A bükkösök
-  az erdőterület 15-20%-ára kiterjedőleg vágásérett állományokkal -  az üzlet megkö
tésénél szintén nem szerepeltek.

Hubert szolgálatba lépésekor nemcsak a kötlevél merevségeivel kellett számolnia, 
hanem egy másik, cseppet sem elhanyagolható körülménnyel. Értesülése szerint 
ugyanis az történt, hogy az üzemben maga a birtokos is -  már évekkel azelőtt -  érde
keltséget vállalt. Amikor a kezdetben nehézkesen előrehaladó üzem jövedelmezősége 
a fűrész felépítésével kedvezőbbé vált, a birtokos jónak látta a maga részéről a fűrész 
üzemébe betársulni. így elért annyit, hogy -  kárpótlásul az alacsony erdei tőárak után
-  a fűrészüzem hasznában ő is részesülhetett.

A fűrészüzemnél kialakult társas érdekeltség természetesen barátságos légkört 
teremtett a vállalat vezetősége és a birtokos személye viszonyában. Hátrányosnak lehe
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tett tekinteni viszont azt, ami a külső erdei üzemben mutatkozott meg, márpedig 
Hubertet csakis az érdekelte. Egyrészt a cég makacsul elzárkózott az erdőgazdasági ér
dekekre sérelmes, sőt káros műveletek korrigálása elől, másrészt a birtokos hol elnéző, 
hol közömbös magatartásra érezte magát kényszerültnek. Ez az akarom meleg, akarom 
hideg állapot állította kívánságának megfelelően Hubertet abba a kellemes helyzetbe, 
hogy munkaköre csak kifejezetten az erdőgazdasági keretben nyert körülhatárolást.In- 
nen van: őt közelebbről nem érdeklik a fűrészüzem kérdései, és fel van mentve annak 
bonyolult kereskedelmi ügyleteivel való foglalkozástól. A kitermelt fa is csupán az er
dő határain belül érdekli, azon túl nem. Egyébként a felmerülő összes erdészeti szak
kérdésekben egyedül személyében képviseli az erdőuradalmat, és ebben a hatáskörben 
ellenőrzője a vállalati ténykedésnek is. Munkakörét bőségesen kitöltik -  a megye távo
labbi részein elszórt, kisebb erdőkkel kiegészítve -  a kb. 42 500 holdra kiterjedő ura
dalom erdészettel kapcsolatos egyéb ágazatai is, aminők a kényes kérdéseket felvető 
havasi legelőgazdálkodás, a házi kezelésbe vett magas fokú vadgazdaság, az erdőn kí
vüli területek, az országhatárt érintő eljárások stb. feladatai. Dolgavégzése legkelle
metlenebb részének azonban a cég üzemét tekinti, a „kiaknázás” névvel illethető erdő
kitermelést. És ami benne a legbosszantóbb: nem találni lehetőséget az üzem 
menetének kedvezőbb irányba való átvezetésére.

Az erdész szolgálata előtt a számtalan probléma között két vezérprobléma áll: 
a szakszerű módszerrel megválasztott főhasználat és azt azon nyomban követő felújítás. 
A két folyamat úgy függ össze egymással, mint a születés és a halál. Akár fordítva: a ha
lál és az újraszületés -  mindig ismétlődve. Ami a kettőt egybeköti, az maga az élet. Az 
erdőben a fák élete: az csak akkor szűnik meg, ha durván elszakítják. Fenntartani az er
dő életét, ez az erdész hivatása.

Hogy az erre kiterjedő gondoskodás a Retyezát erdeiben miképpen látszik biztosított
nak -  önti ki magából Hubert, a felelős erdész -, ebből a célból fogjuk sorjában 
felkeresni azokat a bizonyos ?nunkatereket. Azokat, ahol -  ahogyan az előbb olvastuk
-  a fák még dolgoznak a saját életük érdekében. Ezek a még fennálló erdők. És felkeressük 
azokat a helyeket is, ahol a fák helyett az emberek dolgoznak. Majd látni fogjuk, ahogyan 
mondottam, valóban durva-e az ott végzett emberi munka.

Útközben áthaladnak a Tomasa alatti réten. Ott az előző évben még állami cseme
tekert virult. Arra szolgált, hogy csemetével lássa el az uradalom területével szomszé
dos közbirtokossági vágásterületeket és kopárokat. Ügy történt: mintegy 2 millió fe
nyőcsemete várta a kertben, hogy a Tomasa tarvágással megnyitott hegyoldalára 
kiültessék. Egy tavaszi napon aztán maga a kert tűnt el, teljes egészében nyoma veszett. 
Csemetéstül, házikóstól elseperte a meredekről leomló kőlavina. El sem hinné, aki a 
kertet látta, hogy a magas kőtörmelék helyén milliós számmal üde fácskák nevelő óvo
dája állt. A haragra lobbant Természet a nagyra törő emberek rombolása után a maga 
félelmetes erejét mutatta meg. Az erdész dolga lesz ott is, hogy fejsze helyett ásót, ka
pát hozzon be oda, ahonnan a rétegéről lecsúszott tömeg elindulva akadálytalanul 
mosta magával az útjába eső termőföldet. Nem állt útjában elegendő fa, hogy fenntart
sa a felülről lezúduló óriási kőtömeget.

A csendes éjszaka elmúltával élénkség és újabb mozgás támad a tanyán. Az erdészek 
felvonulnak a következő telepre, Guraapiba. Gura nevet visel az is, vagyis Szájat, Torkot, 
ahol a Nagyvíz, a fát szállító főfolyó vize befogadja a mellék víziutakat a Lepusnik és 
a Corciova folyók vízét. Folyóvíz hiányában állva maradnának az erdők!
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5. Magashegységi nyári fadöntés

Guraapi jellegzetes magashegységi tanya. Főépülete a gömbfából összeácsolt, 
fazsindelyes, hosszú barakk, nyitott verandával, több szobára felosztva, külön helyiségben 
kantin a munkások számára. A raktárfülkében szalonna, sajt, kukoricaliszt van tárolva, 
kis hordókban bor és pálinka. A raktárt facsatornán bevezetett és a helyiségen átfutó 
patakvíz tartja hűsen. Vízerő hajtja a barakkon kívül álló kovácsműhely fajtatóját is. 
Angeló, a bivalynyakú, vasgyúró kovács ott élesíti a fejszéket, gajmókat, kapaszkodó 
talpvasakat készít, és szegekkel látja el a lábbelit, a fölérkező lovakat pedig átpatkolja. 
Elkerített, kicsi kertben -  megbirkózva az 1000 m magassággal -  krumpli virága van 
fakadóban. A lenyergelt lovak a közeli tisztásra kicsapva, már megszáradtak, felfrissültek. 
Mohón legelik az édes füvet, a fejüket fel sem vetik. Közelükben hangos zúgással fut 
le a beömlő vadpatakok felduzzadt vize a kerekre csiszolt, szürkésfehér kövek között. 
Éjjel-nappal behallani a szobába is a vizek egyhangú morajlását.

Csend az van itt is -  a telep lakossága mindössze 3 ember csak akkor támad lárma, 
ha vasárnaponként a kantin ivójába a külső erdei munkások állítanak be.

Kora reggel élénk juhbégetés hallszik át a túlsó partról Janku, a Paltina legelő bérlője 
tereli fel 200-as nyáját a legelőre. Késésben maradt le valahol az Al-Duna mentén, ahol 
nyájai a telet töltötték el.

Janku jobbnak véli nem térni be a telepre, nehogy a kedvezőtlen véletlenségből ott 
tartózkodó alerdészek egyike hoppon fogja az öreg, ravasz juhászt. Az erdész első dolga 
az lenne, hogy az érvényes járlatleveleket követelje elő a derékon viselt bőrtüszőből, 
s megszámolná a juhokat is: vajon beletartoznak-e a szerződésileg kikötött kvótába 
és nem számfelettiek-e? Janku nagymestere a csempészésnek; jó üzlet kell legyen, van 
is belőle pénz az Albina takarékban. Úgy hírlik, hogy hajadon lányát -  állítólag -  
regátbeli katonatiszt készül kéznél fogni, ám a leány jobban hajlik Györgye, a csobán 
felé, aki különben is derék, katonaviselt legény -  jobban is illik hozzá. Györgye eredeti, 
természetes férfi, annak is maradt, róla ugyancsak nem érzeni semmiféle illatosító 
pacsuli szagát. A férfinél nem illat az, hanem „ahogyan teremtve vagyon”

Az erdészek indulásra készek, amikor lassú, széles léptekkel tömzsi, idősebb férfi állít 
be a tornácra. Kemény lépteit hosszú hegymászó bottal ütemezi be, sötét öltözete mes
teremberre vall. A mellényén vastag, nikkel zsebóralánc fénylik.

Ambrózi ő, Eugén mellett a főember, az összes erdei munkások üzemi vezetője. 
Huberték már vártak reá.

Hogy meg ne hallja, Hubert halkan jegyzi meg Ödön előtt: ő a főbűnös!
Vajon miért? Később Ödön is meg fogja tudni. Ambrózi már az északolasz hegyekben 

megtanulta, hogyan kell az örökzöld erdőket földre teperni és azok fáit darabokra „sze
letelni” Mestere a fadöntésnek. Azok voltak az ősei is. Felépítették ugyan Velencét 
a tengeren, de visszahagyták a Karsztot. A munkásokat is Ambrózi toborozta be a Kárpá
tok erdeibe, mert hazai erdei munkásból nem futotta volna. A székely, a tót, a rusznyák 
a maga erdeiben dolgozik, a pásztorkodó román parasztságból pedig csak a csucsaiak 
vállalnak idegen munkát.

Mindez Ambrózinál rendben is lenne, csak ne volna annyi súlyosnál súlyosabb 
kifogásolni való, ahogyan ő a munkáját végzi, helyesebben: ahogyan azt az embereivel 
végezteti. Majd látni fogod kint a vágásterületen! -  mondja Hubert Ödönnek.

Betérnek mind a hárman a fenntartott tiszti szobába, ahol az asztalon a kiterített 
térkép. Nem katonai térkép, mert az kicsit mutat. Készült az uradalom erdőségeiről
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nagyobbított, részletes, üzemtervi térkép, jóvá is hagyta azt a minisztérium illetékes 
erdészeti főosztálya. Nem hiányzik az asztalról fiaskó sem, vöröslő borral töltve. 
Ambrózi intésére a kantinos állította be. Nyilván megszomjúzott az öreg -  kora haj
nalban már végignyargalta valamelyik vágást.

Hubert első feltett kérdése: hogyan haladnak a munkák?
Ambrózi, ahogyan megszokta, nem válaszolhat másként: binye, bono!
Az ő részéről természetesen jól megy minden, ő legalábbis annak látja, annak tudja. 

Ödön nem vesz részt a tanácskozáson, csak pislog és hallgat. Mit is tehetne mást? Ami 
a használatos nyelvet illeti, a magyarral csak az erdészekkel szemben élhet. 
A Retyezáton azonban többféle nyelvismeretre van ám szükség! Elég baj az Hubert számára 
is. Tudnivaló: a famunkasok kivétel nélkül mind olaszok. A helybeli népség tisztára román. 
Hozzájárul még ehhez: a Hubert alá rendelt zergejágerek osztrák-németek. Még tetejébe 
a sok közül magyarul egyik sem beszél, marad tehát összekötő nyelvnek a nemzetközi 
rangra emelkedő -  román. A románt használja Ambrózi is, de érzik rajta valami olaszos
latinos, és nyakatekerten belekever a németből is. Ami a hazai erdei nyelvekből még hiány
zik, az lenne a tót és a rusznyák. El ne felejtse Ödön, hátra volna még a -  zsidó zsargon. 
Valószínűleg lesz majd mindazokból is része.

Számba veszik a munkába vett azévi vágásokat. Több helyen lettek azok kijelölve, 
nehogy a töméntelen sok fával torlódás álljon elő. Azt a közelítő csúsztató csatornák 
a meredekről nem bírnák lehozni, és eltömődnék az úsztató patakok medre is.

Túl hosszú az út, amit a falszabdalt, holt fának végig meg kell tennie. Kezdte az 
üzem elején 70-80 kilométerrel, onnan szállt le 60-ra, le fog szállni majd 50-re, de 
a víziút a kitermelés végén sem lesz rövidebb 40-nél. A kimért utat azonban vala
mennyi gömbfa nem ússza meg végig. Ha minden jól megy, akkor innen is, onnan is 
azok 15%-a darabokra törik, vagy elszilánkolódik a zuhatagos Nagyvíz sziklatömbjein, 
egy részüket pedig az ár kiveti a partokra. Ezek veszendőbe még nem mennek, a szá
razról visszagurgatva a vízre, lejutnak majd a kifogó gerebig. Onnan már hiánytalanul 
és sértetlenül beúsznak szép lassan a fűrészre. De a fűrész nem jelenti még a végállo
mást. A vastagabb gömbfából deszka készül és kifut az Alföldre, a vékonyabbja azon
mód leszáll a sötét szénbányák mélyére.

Az azévi vágások a központi fekvésű Guraapi körül terülnek el -  5 helyre elosztva. Állo
mányuk zárt, elegyeden lucfenyő, kivétel közöttük a lombfa. A lucfenyő felhatol 
az alhavasi övig, és ott adja át uralmát a cserjének maradó törpefenyő számára. Ez a guban
cos, szívós cserje aztán lezárja a fatenyészet legfelső határát. Hasznos szerepét azzal tölti be, 
hogy megvédi a forrásvidéket, kő- és hólavináktól védi az alsóbb állományokat, megvédi 
a talajt a vízmosástól, az eróziótól.

Ami aztán a fejszét illeti, az sem mehet fel egészen a lucfenyvesek felső határáig. Széles 
gyűrű állva marad vissza a lucosokból is. Azok a véderdők. Törvény van róluk. Fennállva 
maradnak továbbra is, a véderdőkbe a fejsze nem hatolhat be. Az erdészek már kimérték és 
kijelölték a vonalat, azontúl -  nincs tovább! Jól kell ezt tudnia Ambrózinak is.
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6. Példátlan fapazarlás-megoldatlan erdőfelújítás

A társaság gyalogosan felérkezik az első vágásterületre. József és János erdőőrök különfela- 
datot kapnak: a vágás felett húzódó véderdősáv határvonalát fogják bejárni. Felszerelésük
höz tartozik a könyv alakra összehajtható, vászonra húzott zsebtérkép a véderdők adataival, 
mérőszalag, rovatos napló, vállukon a szolgálati fegyver. Amennyiben idejük engedi, ellen
őrző szemléjüket ki fogják terjeszteni a fatenyészet feletti legelőkre is. Oda a juhnyájak hetek
kel ezelőtt érkeztek fel a kb. 100 napra kiterjedő legeltetési idényre. A legelők haszonbér
lőivel kötött szerződés tartalmazhat ugyan körültekintően körülírt szabályokat, de a 
legelőkkel közvedenül szomszédos véderdők fokozott helyszíni ellenőrzést is megkövetelnek.

A szűk völgynek egyik fordulójánál máris hallják a lehulló szálfák szélsüvítésű zu- 
hogását. Dőlnek egymás után a gyertyaegyenes fenyők! A gúla alakú koronával díszlő 
fenyőfák százai, ezrei -  a fejszék csapásai alatt bomlik, szakad a sűrű erdő. Az előbb 
még sötétzölden viruló szálfák leváló törzsei egymás mellé fektetve, holtan borítják a 
mohalepte talajt. Hol itt, hol ott állva marad a vékonyabbja; amelyik fa lemaradt a vas
tagodási versenyben, azt a fát a fejsze megkíméli. De egyre megy az is. Szinte kivétel 
nélkül halálra vannak ítélve. Az egyiknek megtépedt, vagy leszakadt a koronája, a má
sik fa derékban törött ketté, vagy hosszú, durva szilánkokra hasadt fel. Van fa, amelyik 
a földig lehajolt, hogy kifeszített törzsén később pattanjon szét. Nem egy fát a rá zu
hanó szálfák gyökerestől fordítottak ki; a legkisebb sérülés is túlontúl súlyos, mert a fá
nak kérge szakadt. A neve után is sikerültnek tekinthető tarvágás képét olyan képzelet
beli csatatérhez lehetne hasonlítani, ahol a vadul száguldó ellenség kedve szerint 
kaszabolja le a mozdulatlanul és némán szemben álló ellenfeleit, ezek pedig sorjában 
ledőlnek és halomba gomolyodnak előtte. Vérük temetetlen testükből gyöngyöző 
gyantacseppek alakjában szivárog ki.

-  Nyári fadöntést fogsz látni!
Ez Ödönnek szól. A tavasz végére eső fatermelés annyiban nem lesz előtte újság, hogy 

a főiskolán tanult róla. A magashegységi fenyvesekben, már a magas hó miatt is, nem a tél 
folyamán, hanem annak elmúltával kezdenek bele a fák döntésébe. Ilyenkor a fa könnyen 
hántható és jobban kiszárad. Előnye lehet az is, hogy a kiszáradó tuskók kevésbé kedvez
nek az ormányos bogár elszaporodásának. A nyári döntés műszaki szempontból sem hát
rányos. Előnye a hosszú nyári munkanapok zavartalan kihasználása, viszont a fa közelíté
séhez hiányzik a fagy vagy a hó. Hubert elmondja Ödönnek: a kitermelt gömbfa közel egy 
éven át állandóan úton lesz. Legkörülményesebb szállítási munkarész a közelítés az eset
ben is, ha a fa egyenesen az úsztató vízig leeregethető. A távolabbra fekvő termelési 
helyek a fa közelítéséhez már közbeeső, különleges berendezéseket igényelnek. A követ
kező művelet, az úsztatás még kedvezőnek ígérkező körülmények mellett is szintén mint 
figyelmet érdemlő, kényes műszaki művelet ismeretes. Nagy sikert jelent, ha a fa hosszú 
víziút után a kifogó gerebhez és onnan -  az elosztó csatornák útján -  a rakodókig eljut. Ott 
kerül a fa osztályozásra, hogy utána a vastagabbja a fűrészre, vékonyabbja a mégyebeli, Zsil- 
völgyi szénbányákhoz vasúton legyen elszállítva. A köteden vízi úsztatás metodikája 
hozza magával, hogy a vágásokból, mint a neve is mutatja, csak a „haszonfa” kerül kiszál
lításra. Minden egyéb faanyag -  esetünkben a 18 cm átmérőt el nem érő ép, hibádan 
gömbfa is -  a termelések helyén visszamarad. A vágások kitakarításáról a ködevél említést 
sem tesz. Nem elég, hogy a nagytömegű hulladékfa teljes egészében a helyszínen kárba 
vész, hanem a rovarkárosításnak, és -  gyúlékonyságánál fogva -  tűzveszélynek is ki van 
téve. Mint lassan elkorhadó anyag, a legnagyobb akadályt azután az ültetések elé állítja.

718



Magashegységben tehát a hóviszonyok miatt az időben kezdődik a fadöntés, amikor az 
alsóbb vidékeken a kitermeléssel már egészen készen is vannak. Ott ki vannak takarítva 
a vágások, nemegyszer már be is ültetve csemetével, vagy bevetve famaggal. Fordított 
világ az, amit Ödön, a fiatal erdész, a Retyezáton lát.

Itt találkoznak első ízben szemtől szembe az erdei munkásokkal. Ödön a legkíváncsibb 
rájuk. Annyit hallott róluk: érdekes, különös emberek. Ók lennének azok az Adámok, akik 
kívül élnek a már megismert bibliai Paradicsomon?

Maga a táj, ahol élnek, valóban paradicsomilag vadregényes. „Tündérszép”-nek írják 
le az ott járt vadászok és az érzékeny lelkületű természetjárók. Már maga a közeledő 
vágást keretező kép is festményre való.

Felül, a magasból fenséges méltóságával tekint le a naptól megvilágított Gugu orma. 
Nevezetes hely az: Erdély-Bánság-Románia találkoznak egy betonba öntött vasoszlop 
pontján: az a hármashatár. Az orom alatti, nyers gránit falazatról nem csurogva, hanem 
függőlegesen omolva, ezüstös csíkban hull alá a Szkurtelei-vízesés. Elragadó a kép, 
megcsodálni való. Az ezüstkígyó vonala szinte példanélkülien hosszú -  közel a 200 métert 
éri el. Alatta egymásra torlódó halmon, és a halmon végig -  hol hegybe végződő, hol 
kicsorbult bércek párkányain -  egyes fenyő, csoport fenyő, majd összeboruló erdő szőnye
ge díszíti a büszke hegyet.

Gyönyörűséges lehetett Adám édenkertje is, ahogyan elképzeljük: pálma, gyümölcs, 
virág díszlett benne. Ez viszont itt paradicsomi vadon, pirosló alma és madárdal nélkül
-  regényesen vad a kép, a maga nemében mégis van olyan szép, mint az. Meglehet, 
hogy amióta a világ fennáll, itt talán még senki nem tördelte le a fák gyümölcsét: alma 
helyett a kézbe vehető gyümölcs a szúrós pikkelyű toboz. De élvezik-e vajon ezt a nagy
szerű képet azok az emberek, akik napról napra látják, szépnek találják-e a bendakó favá
gók, akik maguk is ott születtek a mosolygó Adria virányos partján?

Már az első feltűrt ingű munkás arca is komoly és dacos. Óda sem tekint az erdészek 
felé, nem is köszönti őket. Dolgozik, akár a gép. Kifeszített karral sújt le a magasból és 
belevágja csillogó fejszéjét a fába. A jövevények nem érdeklik őt, sem a társát, aki fesze
sen szétvetett lábakkal segít neki. Az erdészek különben sem kívánatos vendégek előttük
-  jól tudják róluk, hogy a szavuk csupa kifogás lesz. Nekik sem lesz ajánlatos közelebb 
térni hozzájuk, mert dőlnek a fák.

Annyira fonák látni: 2-2 nekigyürkőzött férfi a fa mellett -  fel sem tekintenek a fára, 
hiszen egyforma az valamennyi. Kikeresik a legjobb helyet, ahol megfeszülnek az izmaik 
és máris emelik a fejszét. Egy éles roppanás, meginog a korona és ledől a fa.

Amíg állt, az emberekhez képest óriás volt, 15-ször, 20-szor is magasabb náluk. 
Könnyen végeztek vele. Aztán odalépnek a szomszédos fához és percek múltán a másik
hoz, s így kerül sorra a többi is. Az erdészek nem zavarják meg a munkába merült fadön
tőket, egyelőre Ambrózival tekintenek körül. Az öreg meg azzal tölti idejét, hogy a fákon 
elkezd mérecskélni és a fejében nagy komolyan számításokat végez.

Hubert jónak látja, hogy némi figyelmeztetést adjon Ödön számára.
Elmondja neki: nemcsak azért térnek ki a ledőlő fák elől és maradnak távolabb

ra a munkásoktól, mivel a veszély rájuk nagy. Ugyanannyira fontos az is: se 
közeledtükkel, se szóval ne zavarják azt a munkást! A fadöntés, amit végez, ve
széllyel járó munka -  magára a munkásra is, sőt legnagyobb mértékben reá. Ezért 
nem való őt munkája közben zavarni, csak maradjon a teljes figyelem rajt' a fán. Előbb 
csak nézzenek jobban körül, majd lesz rá alkalom szóba elegyedni velük. Megtörtén
het az is, hogy a munkás mások szeme láttára valami különbet akarna mutatni, eköz
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ben mellévág, és kész a szerencsétlenség. Ha nem így lenne, nem történt volna meg 
az a szörnyű eset, ami a közelmúltban keltett figyelmet.

-  De ezt most hagyjuk! -  mondja Hubert -, majd egyik este, csak ne feledjük el, az ese
tet szóba fogom hozni. Izgalomba hozza az embert, máris fel kell háborodjon, ha csak 
reá gondol!

Le távcsövezik a vágást, és elnézik, ahogyan a csoportok -  egymástól távol, szabá
lyos beosztással -  haladnak emeletről emeletre feljebb a lejtőn. Közel egyforma az, 
amit eddig végeztek, hiszen teljesítményre megy a dolog. Itt nincs hajsza, nem kell bizta
tás, maga magának dolgozik minden egyes munkás -  maga magáért meg a csoportjáért. 
A kereset egyenlő mértékben illeti meg valamennyit, lemaradni már azért sem lehet. Aki 
nem bírja, az maradjon otthon, vagy kívül, mert nem való a csoportba.

A teljes szélességében kitáruló vágás máris eltorzult képet mutat az érintedenül 
maradó, szomszédos erdőkhöz képest.

A vágás láttára nem állhatja meg Hubert, hogy Ödön felé fordulva ldfakadásának kifeje
zést ne adjon. Megteheti, akár hangosan is, úgysem érti meg senki, amit magyarul mond el.

-  Tudod, Ödön, valami szörnyű kép évről évre újból és újból egy-egy ilyen vágást 
a maga valóságában látnom! Láttam másutt is vágásokat egyes erdőnek 1/100-ad részén, 
1/60-ad részén, ahogyan a fahasználatokat a térszakozás szabályai előírják. De az erdőnek 
1/20-ad részére kiterjedőleg, egy időben és egyszerre több száz holdat tarra vágni, ezt 
azelőtt elképzelni sem tudtam! Hacsak háborúban nem, vagy megfékezheteden tűzvésznél 
nem -  lent a dél-amerikai Tűzföldön. Ott is villám egy gyújthatta fel az erdőt és nem 
az ember.

Ezeket az óriási tarvágások elrémítők lennének még idegen erdőkben is, annál fájdal
masabb látvány a saját erdeinkben. Amit látsz, szinte nem más, mint nagy stílusban 
végzett rombolás, pompás erdők lerombolása, egyúttal a „lepusztulás” kezdete.

-  Hogyan érted ezt? -  jegyzi meg az érdektelen szemlélő hidegvérével Ödön -, hiszen 
vágásra érett, erős állományokról van szó, ezek pedig arra valók Igaz, arra valók: 
legyen az erdőből épületfa, palló, deszka, bányafa, satöbbi, az is igaz: az állományok évi 
növedéke nagyjában már elérte a grafikon csúcsát, pénzügyi érettségük tehát igazolva 
van. Ezt kiolvashatod a fatermési táblázatokból. Talán az is fennáll, hogy az érett állo
mányok további fenntartása bizonyos kockázattal is járhat, amilyen a műszaki leromlás, 
a széldöntés, a tűzveszély, a rovar- és gombatámadás, és végtére is egyszer kézbevehető 
jövedelemre is szükség lenne, de

Es megnyomja a lehangoló „de” szócskát, megismétli nem is egyszer, hogy utána 
ingerülten emelje fel a hangját: -  De mi lesz ezek után az erdők jövőjével?

Mint erdésznek, neked is nem később, hanem most mindjárt erre kell gondolnod, 
vagyis a jövőre, mert a lényeg mindig a jövőn van. Mi sem könnyebb, mint akár a legva
dabb helyen álló erdőt is levágni, tarra vágni, de tessék felújítani, újból megteremteni, 
talpra állítani! A cégnek mindez mindegy. Lekaszabol közel egymillió köbméter fenyőfát
-  itt minden nagy számokban megy! -, a pénzét zsebre vágja, elköszön, kielégülten tá
vozik, visszatér hazájába, a tarolásokat pedig -  hulladékával, szemétjével együtt -  ké
nyelmesen visszahagyja ... Azután jöhetünk utána mi, a felújító, a telepítő erdészek!

Ödön most elkomolyodik. Rombolás? A pusztulás kezdete? Ezek a szavak szeget ütnek 
a fejében. A romboláshoz szó szerint értelmezve alig férhet kétség. Az erdő letárolása 
voltaképpen rombolással jár. De miért az ijesztő utalás a pusztulásra?

Ödön készülne valamit mondani, de hirtelenjében nem jut szóhoz. Számtalan gon
dolat kavarog a fejében. Amikről legutóbb a főiskolán hallott: rendszeres és tartamos
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erdőgazdálkodás; belterjes fahasználat; üzemterv és vágásterv; a legszakszerűbb tény
kedésnek, az erdő művelésének változatos problémái. Tanult üzemmódokról, termé
szetesen felújulásról, annak fokozatairól -  és a felújulást előkészítő műveletekről. Hallott 
mesterséges felújításról is maggal és csemetével, pótlásokról, hallott az erdő ápolási 
műveleteiről és védelméről. A főiskola tanárai -  azok is erdész szakemberek -  ismer
tették a feltétlen erdőtalaj, a véderdő, a kopárfásítás problémáit. Elmagyarázták a már 
előre irányítást nyújtó, 40-60-100 évre szóló üzemtervek elkészítésének módjait. Kiemel
ték a hallgatók előtt az erdők fenntartásához fűződő közgazdasági érdekeket, és az em
beri jólétet és haladást biztosító szempontokat, azonfelül rámutattak több esztétikai, 
egészségügyi és kultúrnevelő kívánalomra is. A felsorolt tényezők kiértékelésével terel
ték rá a leendő erdészek figyelmét arra az átfogó, belső összefüggésre, amely legszoro
sabban kapcsolja egymásba a főhasználat és a felújítás folytatólagosan, a felújítás és a főhasz
nálat, majd ugyanazoknak újból és újból megismétlődő folyamatos műveleteit. 
Lényegében a cél a főhasználat, de ennek eszköze a felújítás. Az egymást felváltó, egymást 
követő és párhuzamosan haladó folyamatokat összehangolni -  ez az erdész feladata. 
Neki kell a rombolás nyomait eltüntetve elejét venni a körforgás megszakadásának és kiesé
sének, elejét venni az azt követő pusztulásnak.

A minden élő elemnek, így az erdőnek életét is szabályozó életfolyamatra Hubert 
abból a szempontból hívja fel fiatal társa figyelmét, hogy pályáján munkássága vezér
elvének az erdő fenntartását és újjáépítését tekintse. Megtörténhet, hogy szolgálati beosz
tása azt fogja tőle megkívánni: foglalkozzék behatóbban az erdészet egyéb; térképezési, 
feltárási, szállítási, műszaki-építési, anyagkezelési, kereskedelmi vagy igazgatási felada
taival. A mindennapi feladatok bizonyos mértékig, vagy egy időre háttérbe szoríthat
ják az erdőművelés közveden szolgálatát. így van ez Hubertnál is. Ha azonban az erdő 
önálló kezelését fogják reá bízni, erre itt a retyezáti példa, a járulékos üzemi kérdések 
mellett a legelső belyr'e az erdőművelés kerüljön fel, és őt az vezesse!

Itt azonban éppen az erdőművelés van a legnagyobb veszélyben, Hubertnak is ez 
képezi a legnagyobb gondját.

-  Neked majd segítenek a törvények! -  igyekszik Ödön enyhíteni a témán, a pusz
tulásra célzó szavak ridegségén.

-  Ez igaz, vannak törvényeink is! A törvény rendeltetése nem is lehet más, mint az 
erdők megvédése, arra tesz az erdész is esküjével fogadalmat.

A törvény rendelkezései hol parancsolok, hol tiltok, magával az írott szöveg malaszt- 
jával azonban nem segítenek. Vajon hol, ha nem ott segítsen a törvény, ahol a nagybeteg 
fekszik előtte! Mert az erdő életéről van szó! Es vajon megvannak-e a megmentéséhez 
a lehetőségek? Éppen erről van szó: képes lesz-e az erdész megbirkózni a készségénél 
sokkal nagyobb természeti és technikai erőhatásokkal?

-  Erről majd még beszélni fogunk. Most csak a látnivalók kezdeténél tartunk -  fejezi 
be Hubert.

Az elméleti síkon folytatott eszmecsere után a vágásban előrehaladnak. Ott majd 
a fahasználat és a felújítás kölcsönhatású problémáiról a valóság fogja elébük tárni a hely
zetet. Az egyik magaslatnál teljes egészében tárul ki előttük a megnyitott térség. A mun
káskompániák alulról, a pataktól kezdték el a döntést, és haladnak beosztott szélességben 
felfelé. Itt nem úgy van, mint a sík terepen, itt a vágás egy pontról is egész terjedelmében 
áttekinthető. Belelátni egyenesen a mélyébe, és egyes pontjairól kiszabhatok a méretek is. 
A távolabbról kéklő füstcsóváknál ott állanak a favágók kalibái; nyári tanyahelyek a fater
melés tartamára.
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A kiterjedés nagyvonalúsága meg kell döbbentse a szemlélőt, ahogyan általában 
megragadják a hegység kontúrjának óriási vonalai magasságban és meredekségben; 
ahogyan bárkit is meg szokott hatni az álló erdőségek tömöttsége és felhalmozott töme
gének nagyarányúsága. Az összefüggő, zöld erdőszőnyeg közepéből ezen a helyen is ki fog 
szakadni a nagy üresség, és ez a belevágás máris formátlan sebként tátong a felmagasló 
hegyoldal felületéről.

Első tekintetük már kezdettől a földben hagyott fatuskókra esik.
-  Túl magasak! -  jegyzi meg Ödön.
Hát ez igaz. A fapazarlás, ez is a legtúlzottabb mértékben, már az első műveletnél, a 

fa ledöntésénél kezdetét veszi. Hubert sehogy sem tud kibékülni azzal az eljárással, amely 
még a kevésbé lejtős terepen is kirívóan tárja szem elé a fa értékét lebecsülő nemtörő
dömséget. Eddigi gyakorlatában alkalma volt tapasztalni, hogy bizonyos szabályt szokás 
irányadónak tartani, amely a gyakorlatba is átment, s kb. 30 cm tuskómagasságot jelölve 
meg felső határnak. Semmi sem igazolja, hogy a sima és hengeres törzsű, puha szövető 
fenyőknél 30 cm-nél magasabb tuskó hagyassék vissza. A hajkolást szintén nagyobb kí
mélettel szokás végezni, hiszen a szabályos alakú korona a fenyők dőlési irányának meg
választását előre biztosítja. Erős szélben mindenesetre körülményesebb a helyzet.

Hubert példának hozza fel: mennyire megbecsülik a fát Túl a Dunán. Síkvidéken a 
legtöbb helyen tuskóstól, gyökerestől irtják ki a fát. Értéket jelent maga a tuskó is; ha a 
földben hagyják, sarjaiból nemkívánatos állomány fejlődhet ki. Megfigyelte, hogy a méte
res átmérőjű, túlkoros tölgy-, cser-, gesztenyefa döntésénél sem hagynak vissza 50 cm-nél 
magasabb tuskót, a törzsfő átmérőjének a fele méretét. Megbecsülik a fenyőfát, mert ke
vés van belőle. Viszont az itteni, retyezáti tuskó 60 cm-nél kezdődik, és halad jóval feljebb, 
ez nem igazol mást, mint bizonyos terrort a vállalat és munkásai részéről, akik semmi szín 
alatt nem mutatnak hajlandóságot a részben kárukra is menő munka feljavítására.

Az olasz famunkás ott vágja be durva hajkját a fatörzsbe, ahol azt a kényelmesen el
foglalt állásából legkönnyebben éri. A derékig érő fatuskót normálisnak tartja, és azzal 
érvel: azt másutt is elnézték, és egyáltalában nem kifogásolták. Hubert jellemzőnek 
tartja, hogy majd bemutassa Ödön előtt: mi történt egy helyen a Berhina vágásban? 
Megbámulni való, elit szálfák álltak ott, az egyik ledöntöttről vett próbaméret 50,5 m 
famagasságot igazolt. Minthogy a fákat keményre tömődött hótakaróról vágták le, a 
törzscsonkok, mert tuskóknak nem nevezhetők, 3 méteres, megszürkült, óriási csont
vázak alakjában, fenyegetően felsorakozva tanúskodnak a durvaságról.

A gondatlan tuskózás mellett még nagyobb arányú fapazarlást jelent a szálfák szaka
szos kiszabásánál gyakorolt és a szertelenségig menő túhnéretczés. Tág teret nyújt hozzá 
egy különleges szabvány, az ún. úsztatási többlet. Ezt a köbözésen kívül hagyandó 
többletet a kötlevél 30 cm-ben állapította meg. Hubert tudomása szerint az úsztatási 
túlméret -  a külföldi szabályok szerint is szabatos körülírással -  tényleg 15 + 15 = 30 cm 
szokott lenni. A retyezáti cég azonban ettől eltérően más módszert vezetett be: a túlmé- 
retet kétszeresen alkalmazza. Hogy minő alapon? Nehéz lenne elfogadhatóan megin
dokolni. Egyszerűen úgy értelmezik, hogy az úsztatott gömbfa, ami természetes, mind 
a két végén kopik és töredezhet. Kétségtelen, hogy ez a részükről jól megfontolt biz
tonságra céloz, az viszont a céget nem érdekli, hogy mindez nemcsak felesleges, hanem 
érzékeny veszteséget is jelent az uradalomnak.

Külön megtetőzi a veszteséget a hanyagul végzett hossztolás. A munkás mérőpálcát, 
zsinórt rendszeresen nem alkalmaz; a kiszabást jobbára szembecsléssel, amúgy találomra 
végzi el, ezúttal is megfontolva a biztonsági indexet. Ebből azután cifra esetek állanak elő.
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Hogy Ödön a dolgot megértse, Hubert példát hoz elő.
A szabályszerű hossztolással pl. a 4 m gömbfa hosszúsága az úsztatási túlmérettel 

kitenne 4,3 métert. Utána -  a szokásos 1 m emelkedéssel -  az 5,3 m-es méret követ
keznék. A két szabatos méret helyett azonban különböző hosszméretek váltakoznak, 
és eredményeznek átlagosan 0,9 m-ig terjedő holt túlméretet. Ez ismétlődik azután 
a többi választékú gömbfánál is.

És ezt a szertelen fapazarlást azok a munkások mutatják be, akik, Eugén állítása sze
rint, a földkerekség legelső (?) erdei szakmunkásai. Ők ugyanis a magashegységi, a leg
nehezebb terepen végzett fatermelés mesterei. Annyi igaz: mint facsatornák, kőszekré
nyes vízgyűjtő gátak, gerebek, hidak, partvédő művek, sarkantyúk építői, kiváló erdei 
ácsok, de (már megint: de) valóban vakmerő mesterek a fapazarlásban is. Talán vala
mely végtelen őserdőbe illenének be, hogy kiélhessék mesterségbeli szenvedélyüket, 
az emberi letelepülést akadályozó olyan rengetegekben, amelyek útjában állnak a civili
záció térfoglalásának, és nem kár értük, akár vassal, akár tűzzel is irtassanak ki.

Hubert Ödönhöz fordulva ajánl egy utólagos számítást -  csak úgy, kapásból. Hadd 
lásson az ifjú erdész valami számszerűt is a szeme előtt folyó pazarlás mértékéről! 
Egyelőre csak a megtekintett két művelet alapján, a fontos adatokat az otthoni feljegyzé
sek bővebben igazolhatják.

Alapul vesznek 1 holdra 300 darab ledöntött szálfát. Legyen a tuskónál a szabványo
son felüli túlméret „csak” 0,3 m, ez kitesz 90 m-t. Adjon ki a 300 fa 1000 darab rövid 
és közepes méretű gömbfát (a maximum 6 m, hosszabb az úsztatásnál nem ajánlatos), 
és legyen a szabványoson felüli úsztatási túlméret hasonlóan „csak” 0,3 m, ez kitesz 
újabb 300 m-t. A két adat 390 m hosszösszege -  „csak” 22 cm középátmérő alapul véte
lével -  holdanként 15 köbmétert fog eredményezni; nettó, príma minőségű gömbölyű 
és fűrészrönk anyagban. Látszólag a veszteség nem is sok, amivel a nagyhatalmú cég 
és favágó titánjai jóvoltából az uradalom károsul. Továbbmenve, ha az ez ideig letarolt 
fenyves erdőt nagyjában „csak” 3000 holdban veszik fel, kialakul az erdőn visszamaradt, 
veszendő fatömegben amúgy nagyjából nem kevesebb, mint 45 000 köbméter. Szorozzuk 
ezt be a „fényes” egységárral, amit a cég a birtokosnak térít. Az egységár -  csodálni való 
pontossággal -  2 K 88 fillért tesz ki. A mesterségesen előidézett veszteségnek pénzér
téke tehát nem kevesebb, mint 130 000 K. Ebből az összegből az uradalom telepíthetne 
közel 1000 hold új erdőt, és ezzel biztosíthatná a mostanáig letarolt erdők közel 
1/3-ának a jövőjét.

Aki a számítás hallatára elképed -  az Ödön. Mindjárt megértőbbnek látszik Hubert 
felháborodásával szemben. De ez nem elég. Többet kell arról tudnia: létesült-e az a bizo
nyos erdőfelújítás, amiről szó van, és ha nem, miért nem? Abból az okból-e, mert a felújí
tásra szolgáló pénzt a cég elpocsékolta, az uradalom pedig a maga részéről talán nem 
lenne kész a kötelezőleg meghozandó áldozatra?

Hubert rövid magyarázatba fog:
-  Nem úgy van, ahogy gondolod. Pénz van! A birtokos megértő, három fiára is új 

erdőt kíván hagyni, sőt kész lenne még arra is, hogy erdőbirtokaira kiterjessze a hitbi
zományi jelleggel járó nagyobb kötöttséget is. Ha nem így lenne, már elvitorláztam 
volna -  odahagyva még a nekem kijáró medvét is -  a Retyezátról, vissza a Dunántúlra, 
ahol egyébként is várnak reám. Ismétlem: pénz az van! Nem csak annyi, amennyit az 
erdő ad. A birtokos ügyes volt és annak idején betársult a céghez; fele-fele arányban 
tulajdonosa a gőzfűrésznek is. Az aztán önti a pénzt! A 2 K 88 f tőáron felül még ad 
évenként köbméterenként külön csak neki innen-onnan 7 koronát, ez az ipari többlet
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haszon. Ilyen formán lenne pénz kétszer, akár háromszor annyi a felújításra ahhoz 
képest, amit előbb kiszámítottunk. De! (Újból de!)

Most jönnek elő a legnagyobb bajok!
Az első baj: a vágásterületek nincsenek kitakarítva. Amíg a temérdek fahulladék 

el nem korhad, a terep járhatatlan. Vágástakarítást végezni? Kellene, de nem megy. 
Népünk megyeszerte pásztorkodó nép, ilyen vad munkára nem kapható.

A másik, a még nagyobb baj az, amit az erdész nagyhatalmú zsarnoknak nevez: a 
gyom! Megfojt, elsorvaszt, elnyom az mindent. O maga évről évre szaporodik, erősö
dik, szívós marad, és -  mint a régi vágásterületek mutatják -  uralkodik rendületlenül. 
Irtani, kaszálni a gazt? Nincs kivel. Talán legeltetéssel letipratni a gyomot? A sok ág
bog leszedné a birka gyapját, megsebezné a marhát. Felgyújtani a száradt gazt? Meg
próbáltuk. Veszélyes dolog. A gaz nagyjából elpusztult, ellenben a bekormozott fahul
ladék ott maradt. Talán még tartósabbá is vált. Kéményseprőnek nézett ki az a 
személy, aki bent járt a fakoronákból és kivágásokból összeálló, kormos „spanyollo
vasok” között.

És van-e hozzá csemete? Ki ültetné oda, ahová lehet (mert tiszta a hely), és ha csak 
csoportonként, mégis szórványos fásítás kerülne be a tar területre.

Csemete? Milliószámra fogod látni -  a csemetekertekben.
És azt kiültetni?
-  Igen, elérkeztünk a bajok csúcspontjáig. Hol van hozzá a munkás? Szükség lenne 

tavaszi napokon százakra,de akár félezer is kevés hozzá!
-  Mi azonban -  mondja Hubert -  rendelkezünk mindössze 60-80, legjobb esetben 

100 fővel. Azok lennének az alerdészek által kikönyörgött falubeli legények és leányok. 
Annyit végzünk aztán a munkásainkkal, amennyit lehet. De az aránylag mindig kevés. 
Mit is csináljunk hát? Várjuk és várjuk -  ez fog aztán neked, Ödön, tetszeni -, várjuk 
a természetes felújulást. Ez lenne az igazi ternó [értsd: nagy találat a szerencsejáték
ban]? Sajnos, nagyon sajnos, megy, menedegél valahogyan, de csak helyenként, ami 
az arányokhoz képest megint csak elenyésző, csekélység.

És mi ennek az oka? A nagy kiterjedésű tarra vágás! Messzire vannak a fennálló 
anyafák, és a szárnyas magnak ellenáll a gyom. A gyom ölné meg a kézből vetett magot 
is. Ott vagyunk tehát, ahol a „mádi zsidó” No de menjünk tovább -  mondja Hubert-, 
és az elgondolkodó Ödönnel a vágás szélén feljebb haladnak. Előkerül Ambrózi is, aki 
közben a vágásban elbogarászott.

Újabb munkásokhoz érkeznek. Őket szemelték ki, mivel közvetlenül mögöttük ferdén 
eldőlt fenyőfa látható. Közelebb menve látják: nem is egy, hanem két fenyőfa akadt 
fenn egy lombfán. A magasabb tenyészövben az elegyetlen lucosokban nagy ritkaság 
lombfára találni. Ezúttal hegyi juhar küzdött ki magának növőteret az egyeduralkodó 
fenyők zömében, és terebélyes koronájú fává nőtt fel. Erős ágai zuhanásában felfogták 
a reá dőlő szálfákat.

-  Mit gondolsz, Ödön, mi lesz azokkal a fennakadt, szép fenyőkkel?
-  Valahogyan majd csak le fogják szedni -  véli Ödön.
-  Ha rájuk hagyjuk, ebben az életben ugyan nem -  jegyzi meg Hubert.
-  Hacsak Ambrózi nem fog gondoskodni arról, de kérdés az is, mert neki se szokása. 

Nem érdemes bajlódni vele. De lássuk csak: mit fog hozzá szólni maga a munkás?
A hajkolással elfoglalt munkás mögé húzódva egy ideig szemlélődnek, majd a rövid 

szünetek egyikében Hubert felteszi a kérdést. Vigyáz arra, hogy hangja ne legyen élesen 
kérdőre vonó, hasson inkább úgy, mintha a kérdést kíváncsiságból tenné fel.
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A munkás válasza nem meglepő, olyan, aminőt valami kicsiségre szokás adni. Nem 
is szavakkal ad választ, csak üres bal kezével legyint egyet és az erdészektől máris elfor
dul. Nyugodtan ellépdel a másik ledöntendő fához.

Ödön úgy véli: inkább hagyta volna állva a juhar közelében álló két fát, mintsem 
azok elvágottan menjenek veszendőbe.

-  Sőt -  jegyzi meg Hubert -, az lett volna a legjobb, ha a juhar körül mennél több 
álló fenyő maradt volna vissza!

Abból indul ki: arra az erős, egészséges juharfára ezen a helyen szép szerep várt vol
na, azt szánta rá maga a természet is. Bizonyos, hogy pompás támasztékot adna a környe
zetében álló, szélingatta fenyőcsoportnak. A zárt állományból kiemelt csoport fái mie
lőbb bekövetkező toboztermésük magjaival bevetnék a juharfa környékét -  méghozzá a 
helyi termőhelyű fenyővel, és nem a magkereskedő ismeretlen származású magjaival. így 
keletkeznék a kis erdőfolton új fenyőfiatalos, annál gazdagabb, mennél felsérültebb a ta
laj humuszrétege a közelítés műveleteinek következtében. A fenyőkkel egyidejűleg -  in
kább annál rövidebb időn belül -  a juharfa is termést hozna, szárnyas magvait szétszór
ná a tarra vágott területen. Előbb kerülne a magja a földre, mielőtt a gyom erőre jutna. 
A vetényülés után előreláthatólag bizonyosan kedvező folyamat következnék be: versen
gés a fény után az igényesebb juharcsemeték és a félárnyékolást jó ideig eltűrő luc cse
meték között. Egy ideig a juharok fölényben szoktak lenni a lassúbb növésű és türelmes 
fenyő felett, közben az öreg anyafával együtt lombalommal is gazdagítják a talajt. A ke
ményen helytálló juharok nemcsak védelmezői a sekély gyökérzetű fenyőknek, hanem a 
törzsfejlesztés szempontjából azokat egyúttal serkentik is. A többségben levő lucfenyők, 
ahol záródottan jól összetartanak, egy időben szorongatni kezdenék a köztük szórványos 
juharokat. Egyik-másik életrevaló fenyő aztán fölénybe kerül környezete felett -  kell 
hozzá két-három évtized -, majd, fajbelijével is versenyre kelve, kinövi az őt megillető 
35-40 m famagasságot. A már kiemelkedő fenyők átveszik az uralkodást, az alattuk lema
radó juharfák pedig kitöltik a szálerdő középszintjének magas oszlopcsarnokát. A nagy 
levelű juharok továbbra is almozzák a talajt és támogatják a sudarlós fenyőárbocokat.

Ödönt továbbra is izgatja a fennakadt fenyőfák sorsa, és újabb kérdést kockáztat meg:
-  Nem kellene-e a juharfát is ledönteni -  megmentendő a rajta csüngő, kiválóan szép fe
nyőket?

Hubert véleménye szerint annak sem volna értelme. Amennyiben Ödön magának a ju
harfának a felhasználására gondolt volna, számoljon azzal, hogy azon a helyen az értéket 
egyáltalában nem képvisel. Annak ellenére, hogy becslés szerint 2 köbméter szerszámfát ad
na ki, nem találkoznék emberrel, aki a fát akár ajándék gyanánt is elfogadná. A malomvízi 
cigányok pl. törik magukat a juharfa után. Ami kevés a község erdeiben állt, azt az utolsóig 
kilopkodták. Éppúgy nem lenne ajánlatos ingyenesen felajánlani nekik sem, mert azt hinnék, 
hogy csúfot űznek velük. Látadanra különben sem ad a cigány semmit. Valamiféle csere még 
előbb menne, de cserébe sem adnának az egész fáért akár egyeden fakanalat sem. Egyébként 
a juharfa nem úsztatható, a legközelebbi cigánytanyát pedig csekély 35 kilométer választja el 
a fától. A cég ingyen sem reflektál ilyen fára -  a kiszállítás még neki is külön gondot adna.

Ödön kezd rájönni arra, hogy a retyezáti adottságok mellett mi értéke van 1, akár 
100 fának. A fa értékét ugyanis az dönti el: mibe kerül a fogyasztóig a szállítás egész
ben, vagy félgyártmányként?

Emitt fennakadt fával volt baj, amodább meg mintha más valami nem volna rendjén. 
Jó lesz Ambrózit is maguknál tartani: szóljon hozzá, miért maradt az az egy fa a pusztavá
gás közepe táján döntedenül egymagában!
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A halomnyi fekvő fát kikerülgetve odaérkeznek az egyedüli fához.
Ahol áll, nem is annyira meredek a lejtő, maga a fa külsőleg egészségesnek látszik, 

a döntések során csak néhány ága sérült meg.
Hubert is kíváncsi, mi lesz róla a vélemény. Úgyis csak elnézésből, tévedésből hagyhat

ták vissza, a közelben dolgozó két munkás pedig már aligha fog érte visszajönni. Kár lenne 
rá időt vesztegetni.

-  Csak nem fogod kifogásolni -  teszi fel Ödön a kérdést -, merthogy állva hagyták? 
Mivel úgyis sajnálsz minden fát, ami fejsze alá kerül.

-  Majd meg fogjuk látni!
Ambrózi felfigyel, és máris kész kimondani: az a fa selejt kell legyen!
A selejt (a rossz) még újság Ödön előtt, annál ismertebb, kényes ez a kérdés Hubert 

előtt.
A fenyőt külsőleg szemlélve a tövénél, a kérgén végig, a testén, koronáján semminemű 

sebzés nem látszik, rovarrágás vagy gombafertőzés sem fedezhető fel rajta. Ezek után vajon 
miből lehetne előre megállapítani, hogy az ilyen fa selejtessége miatt kitermelésre alkalmat
lan? Küllemével megegyezik a többi fával, méretei is megfelelők. Tudnivaló: a hegység ál
lományai igen kevés kivétellel egészségesek és épek, ezek az erdők érintedenek voltak az 
emberektől, és legeltetés sem folyt bennük. A fűrészanyag egyenletes szövetű, durva gö- 
csöktől mentes, az alföldi fakereskedők vetélkedve törik magukat a furészfája után.

Ambrózi rátekint a fára, és megállapítja -  amúgy halk hanghordozással -: hibás kell 
legyen! Ezzel kívánja igazolni az előttük járt fadöntőket. Vállalati alkalmazott és olasz 
ő is, mint a többi. Holló nem vájja ki a holló szemét.

Hubert jobban megvizsgálja a fát, és azt mondja Ödönnek: -  Ezt a fát le fogjuk 
döntetni!

A fiú elcsodálkozik és nem érti a dolgot. Magyarázatot vár.
Azt meg is kapja. Sajnos a lucfenyőnek az a szerencsédensége, hogy ingatag, a tartását 

biztosító karógyökérrel nem rendelkezik, sekély gyökérzete is rövid és gyenge. Formára 
szép, nemes fa, de vékony héjú és túlságosan érzékeny. Amíg összetársul tan, egymáshoz 
záródva, különösen lombfával (bükkel) elegyesen helyezkedik el, a helyén kitart, amint 
azonban vágásba, méghozzá kárpáti méretű, nagy tarvágásban egyesével marad, sorsát 
mihamarább eldöntik -  a szelek.

Sajnos, hogy így van. Ezért nincs értelme a fa fenntartásának sem. Legfeljebb a földön 
felgyűlt töméntelen fahulladékot szaporítaná. Bárcsak lenne lehetőség minél több fát
-  bizonyos rendszer betartásával -  csoportosan állva hagyni, mindjárt valamivel köze
lebb jutnánk -  üti meg a hangot Hubert -  a természetes felújulás problémájához!

Odaszól Ambrózihoz: hívja oda a közelben dolgozó két munkást.
Nem szívesen veszi az öreg, de érzi azt, hogy ha már így áll a dolog, ezúttal meddő 

volna vitába bocsátkozni. Tudja ő is, hogy az a fa egészében selejt nem lehet, hacsak 
egy-egy szakasza nem, de az is csak akkor, ha ráfogják, mármint a cég emberei, rá fogják 
kenni, hogy „selejt”. Ami azt illeti, a cég az erdőből kitermelt fa igen nagy részére kész
séggel rádiktálná a selejtes jelzést. Hiszen van arról szó a hírhedt kötlevélben is! Nem 
írja ugyan egy szóval sem körül, mit kell annak tartani, csak annyit említ fel, hogy a selejt- 
nek 2 K 88 f helyett 1 K 20 f az ára! Ezzel bizonyos nyomatékot kíván adni a kritikus 
kérdésnek, és nehogy ajándék számba menjen a fa, a cég is elismeri róla, hogy valamit 
a selejtért is tartozik, vagy talán „illik” fizetnie.

Ambrózi hívására a munkájában megzavart két munkás az elképzelhető legbarátság
talanabb arccal lépked le a fához. Makacs magatartásuk elárulja, hogy Dante poklába kíván
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nák az erdészeket, ahány van. Kelletlenül hozzák le magukkal a fűrészt is. Aztán heves 
szóváltásra kerül a sor. Támadják Ambrózit, ő meg látszólag fölénnyel, mindamellett 
megadással, a védekező szerepre áll át. A szokásos módon, éneklően pergő olasz beszéd 
a két munkásnál ugrásszerűen kereplővé gyorsul fel -  Huberték ugyan nem értik -, 
és szavaikból bizonyos sértődöttséget is ki lehet érezni. A végén az derülhetne ki: nem is 
a fa mérete, sem külső jelei körül van a hiba, hanem gyanússág áll fenn -  a fa „belsejé
ben” Ezt a véleményüket ujjaik mutogatásával a fa törzsén igyekeznek megerősíteni.

Ezt látva Hubert odaszól Ödönhöz:
-  No hiszen, ezt aztán eltalálták! Betyárul nagy művészek ezek, műszervizsgálat 

nélkül is meg fogják állapítani: meg fogod majd látni, hogy a fa szövetének színeződé
sére lesz a hivatkozás -  az a fa bizony egészében romlott, nem is selejt, egyszerűen 
„rossz”, legfeljebb a tűzre való volna, vagy még arra sem, korhadjon el ott, ahol áll!

Nagy kelletlenül ledöntik a fát, és gömbfára szakaszozzák fel. A furészelési munka 
gyorsan megy. Kiszabnak 3 gömbfát, a többi ott marad, mert nem üti meg egészen 
a 18 cm átmérőt. (Ambrózi az átmérőt a szakasz vékonyabbik végén méri.)

Ámde a fa belsejében is egészséges, ép.
A munkások is csak az egyik gömbfára, a legalsóra fogják rá, hogy selejt. A másik 

két gömbfa szerintük is, mert hirtelenjében nem találnak rajt' hibát, hát legyen jó.
Hubert jónak találja a selejt darabot is. A fa szövetén lehet talán valamicske elütő 

árnyalatú színeződés, ahogyan az lenni szokott. Feltehető, hogy a vezető erekben 
a gyanta teszi azt, meg a gömbfadarab kora: alul X éves, feljebb évtizedekkel fiatalabb, 
ahogyan a fa nőtt.

Ambrózi jobbnak látja a maga részéről nem nyilatkozni; tudja azt, hogy nem a frissen 
döntött fán, hanem csak hónapokkal később lehetséges (ha egyáltalán beáll) azon vál
tozást felfedezni.

-  Ezek után elképzelheted, Ödön, mi történnék itt, ha a fatermelési munkát ráhagy
nék magára a cégre! Az következnék be, amit mi, erdészek -  azt is csak kényszerűség
ből, a béke kedvéért -  elismerünk úgynevezett selejtnek, különben a selejt felmenne 
a tízszeresére, ha nem többre. Aránya, amit sikerült nehezen kiharcolnunk, az erdőn 
felvett gömbfánál maximum 5 százalék, amúgy lenne 40-50%, vagy ki tudja, mennyi.

Van a kérdéshez hozzáfűznivaló. Ugyanis a cégnek közel az önkényig menő urasko
dását elősegítette az a sajnálatos körülmény is, hogy elődöm két éven át betegeskedett 
és szobarab maradt, halála után pedig egy teljes évig az erdőgazdaságnak vezetője sem 
volt. Innen van az, hogy az emberek elkanászodtak.

A munka ellenőrzése, mint feladat, a legháládatlanabbak egyike az erdészet részére. 
Általános tapasztalat, hogy a külföldről importált és a vállalatok részéről dédelgetett 
munkások nem szívesen fogadnak el bírálatot, még kevésbé hallgatnak meg kifogásokat 
és irányítást. Magukról azt hiszik, sajnos, hellyel-közzel nem minden ok nélkül, hogy 
ők a kárpáti nagyüzemeknél majdhogynem nélkülözhetetlenek.

Ilyen beképzeltek -  jegyzi meg Hubert -  a külföldről bejött jágerek is. Szeretnek 
azzal hivalkodni, hogy rajtuk kívül más nem tud előírásosan beugrani a dürgő fajdka- 
kashoz, és csak ők a művészei a zerge becserkelésének is.

Nem vitatható, hogy a vágások ellenőrzéséhez a meglévővel szemben háromszor- 
négyszer annyi erdőőrre lenne szükség. Állandóan a munkások sarkában kellene áll
mok, és hol szép szóval, hol szigorral irányítani őket a döntéstől kezdve az azt követő fo
lyamatos műveleteknél mindvégig. Kétséges azonban, hogy ez a megoldás kielégítő 
eredményt hozna-e. Bonyolulttá tenné az is, hogy az ellenőrök ellenőrzése sem volna
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elhanyagolható. Legnagyobb akadálya különben a személyzet szaporításának az alkalmas 
és megbízható vágáskezelőkben mutatkozó hiány. Merész embereknek szokták tartani 
az állandóan alkalmazott, szakképzett erdőőröket is, akik előbb helyezkednek el az ország 
egyéb erdeiben, mint rászánják magukat a retyezáti vadon szolgálatára. Pedig -  mint 
Hubert megjegyzi -  lakóhelyük a községben van, lakásuk kifogástalan, illetményük 
általában megfelelő és munkavégzésük is kielégítően szabályozott. Főképpen az újabb 
nemzedék a legtartózkodóbb, és inkább a kulturáltabb helyek felé vonzódik. Külszol
gálatban az üzemi (igaz: jobbára száraz) étkeztetés, és az erdészet által fenntartott ele
mi iskola segít a helyzeten. Kárpáti szolgálatra külön iskolában lenne kívánatos erdő- 
gazdasági szakembereket nevelni, vagy önkéntesen jelentkezőkből kiválogatni az arra 
alkalmas személyeket. Keserves a munka, amit a vágásokban végeznek, de alerdészeink 
a disputát, a vitát sem intézhetik el -  puskatussal. A veszekedés legutóbb már annyira 
ment, hogy szükségessé vált rögzítést tenni azon a kriminális selejtszázalékon; így szüle
tett meg az 5 százalék. Az alku nehezen ment, és újabb ok volt arra, hogy a vállalat veze
tősége és munkásai részéről a rokonszenvből azontúl még kevesebb szálljon át az erdé
szet személyeire.

Az uradalom mint birtokos vesztesége az is, amit az előzőkön felül a faanyag köze
lítésére szolgáló csúsztató csatornák jelentenek. Ha van tengeri kígyó jellegű rejtvény, 
ez az.

A kötlevél a vállalat számára a száraz (csúsztató) és vizes (úsztató) facsatornák fel
építéséhez szükséges faanyagot térítés nélkül biztosítja. Ez is azon engedmények közé 
kellett tartozzék, ami elől a birtokos, mint -  állítólag -  bevett szokás elől, annak idején 
nem térhetett ki. Az úsztató facsatornáknál még érthetőbb a helyzet, mint a csúszta- 
tóknál. A vizes csatornák évekig vannak használatban, és a végén már az átázás és a ron
gálódás következtében is tönkremennek. A beépített faanyag további felhasználásra 
nem alkalmas, és a helyén, térítés nélkül megy veszendőbe. Ezzel szemben a legtöbb 
facsatorna száraz csúsztatásra épül, és mindegyike ideiglenes jellegű. A beépített anyag 
ezeknél is, ez a feltűnő, ingyenes. A cég ezután annyi vonalon és olyan hosszúságban 
építhet eregető csúszdákat, amilyen kivitelben előnyösnek tartja. Beépíti a legkönnyeb
ben elérhető, erősebb méretű és kiváló faanyagot. Hamarosan végezve a közelítéssel, 
a csatornákat nyomban le is szereli, egyúttal késedelem nélkül lecsúsztatja azok anya
gát is, a kívülre eső gömbfával együtt. Az ácsolásból keletkező minőségi hibák és kisebb 
sérülések nem sokat rontanak azon a nyereségen, amit az ingyenes gömbfaanyag a cég 
számára jelent. Ugyanúgy számbavétel és térítés nélkül bontja szét és úsztatja le a töb
bi fával együtt az átmeneti használatra épített padiatokat, amelyek a közelítés során 
egyes kanyarokban és sziklás lejtőkön az összegyűjtött gömbfa lehető épségét hivatottak 
biztosítani. Elképzelhető, mekkora ezeknél is a veszteség mértéke -  következetesen a 
birtokos kárára.

Hubert újabb témára tér át.
Világos, hogy a vágásterületen a döntés után lekérgezett gömbfát számba is kell 

venni azért, hogy az köbözhető legyen. Ezt a munkát az alerdészek végzik. Ha van 
munka, ami fáradságos és méghozzá kényes is, az a gömbfa felvétele. Két-két alerdész 
végzi azt egyidejűleg, közösen a cég megbízottjaival. Az ezúttal igen-igen sajnálatra 
méltó uradalmiaknak heves szócsatákat kell vívniok a szabálytalan hosszméretek miatt. 
Heteken át napról napra járják a meredek és csuszamlós hegyoldalakat -  felesleges dis
putákat folytatva a cég makacskodó megbízottjaival. Fárasztó munkájuk tőlük állandó 
éberséget és figyelmet kíván meg. Az évi ruhaáltalányból egy-egy erős nadrág rá szo
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kott menni erre a munkára. Ráadásul az egész napi talponjárás s talponállás, mérecs- 
kélés után az esti pihenőből is kiesik annyi idő, ami alatt az aznapi felvett adatokat a 
felek egymás között -  szokásos módon -  összeegyeztetik. Bizony derekasan rászolgál
nak a boradaggal is feljavított élelmezésre, azonfelül a kijáró napidíjazásra.

A ködevélnek egyik pótlólag becsúsztatott pontja külön nehézséget támaszt a beméré
seknél. Arról rendelkezik, hogy az egyik megnevezett választéknál (4,25 m hossz), 
amely pedig bőven fordul elő, a köbözés alapjául nem a középen, hanem ellenkezőleg, 
a vékony végén mért átmérő szolgál.

Vajon mi ebben az ésszerű? Lehetséges, hogy a cég üzletfelei kötötték ezt ki; tud
nivaló: a faüzleteknél rendszerint számolni kell a vevő fölényes igényeivel mind az állami 
szervek (vasút, posta, bánya, államépítészet stb.), mind a kereskedők részéről. Érthető, 
hogy a sok esetben túlzásba vitt minőségi válogatást egyenesen az országszerte piacra 
vetett faáru bősége segíti elő. Annak ellenére is szokatlan jelenség az, hogy maga a ter
melő már előre, az erdőn alkalmazkodjék -  méghozzá úsztatásra kerülő fánál! -  bizonyos 
készáru méreteihez, és a köbözési veszteséggel külön áldozatot is hozzon.

Ambrózi úgy véli, hogy az azévi gömbfamennyiség 200 000 darab körül fog járni. 
A csoportosítás és köbözés majd a télre eső irodai munka lesz. Ugyanazt végzi el a cég 
is. Utána jön a felek között az összegzések egybevetése, tételről tételre. Az ember azt 
hinné, hogy az egyeztetés, lényegtelen különbözettél, egybehangzó lesz. Pedig ez sincs 
úgy! A cég számításánál az uradalmi számadatokkal szemben rendszerint hiány mutat
kozik. Ha a különbözet kivételesen csekély, azt legcélszerűbb megfelezni, ha azonban 
nagyobb, pénzről lévén szó, a kérdést szabályszerűen el kell dönteni. Ez Hubert dolga. 
Nem kellemes feladat ez sem. Legjobb lesz, ha ők ezúttal abbahagyják a magyarázgatást
-  nem az erdőre való.

Mindaz, amit Ödön látott és hallott, a fiatal erdészt gondolkodóba ejti. Kincstári 
szolgálatba készül lépni (később Máramarosban szolgált). O tt hasznát veheti majd 
a retyezáti tapasztalatainak, különösképpen akkor, ha alkalma lesz szembeállítani 
a kedvező körülmények között létesült vállalati üzemet a házi kezelésű gazdálkodás 
kimagasló előnyeivel.

Estére aztán visszatérnek a tanyára.

7. Vasárnapi munkaszünet a vadonban

A pirosbetűs vasárnapra a hegyekben nem mutat rá más, mint élénkség kél a telepen. 
A munkásság nyelvén a telep neve magazin.

A mellékvölgyekből kettesével, többesével famunkások érkeznek le ünnepnapot ülni. 
A gyors folyású és a magyar fül előtt túl hangos olasz szavak a hegyek oldaláról már 
messziről visszaverődnek. Ha nem másért, dohányért jönnek le a magazinhoz, de fog 
ott akadni más is. Az első -  a bor. Az ára magas, de az nem számít. Fizetni úgysem kell 
érte; a kantinos a fogyasztást felírja kinek-kinek a kontójára. Karácsony tájáig nem is 
kerül sor leszámolásra. A keresetből a havi gázsit így is, úgy is kézhez kapja otthon 
a család, mert a bank elküldi a vállalat pénztárába, vagy Udinében kiutalja.

Luzsniknak, az agglegény öreg gátőrnek már hét éve gyűlik a pénze, a cég azt sem 
tudja: mit is csináljon a papíron annyira felduzzadt összeggel? Nemegyszer hívták 
le az öreget a fűrésztelepi irodába. Luzsnik azonban nem meg)7 le, és nem is intézkedik 
a pénze felett. Nincs senkije e földön, akit boldogíthatna vele. Neki elegendő csak 
annyit tudnia, hogy futja a kijáró élelmen felül bakancsra, ruhára, futja a pénzből a pálin
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kára is. Ebből évre szóló magányában bármennyit fogyasszon fent a vízduzzasztó gátnál, 
a készletből mégis okvetlenül ki fog jönni.

Luzsnik a mai vasárnapon azonban nem látható lenn a telepen, júniusban, a hóol
vadás végén, meg a „vintu maré” (a nagy szél) hozta monszunesőzésben nem hagyhatja 
oda őrhelyét, a gátját. Ezt csinálja a másik két gátőr, Ciprián és Mazett is. Az ő szolgá
latuk örökös; télen át ugyanis a jégtorlódás rongálhatja meg a drága gátműveket.

A munkások a vasárnap tiszteletére a jobbik zubbonyt öltötték magukra. Az vastag 
posztóból készül, és akárhány, valamennyi sötétkék színű, és bő, mint a bakának kiosz
tott kincstári holmi. Fekete kalapot hordanak, amelynek széles a pereme, mert a tálján 
az olyant szereti. Képekről látni, hogy az olasz papok kalpagja is olyan, legyen bár bíboros 
főpap. Azért van ez így, nehogy a napsütés felégesse az arcukat, és az eső se csurogjon le a nya
kukba. Ingük kockás és tarka, az industriált munkás többnyire a mintásat kedveli, csak 
a paraszt tart ki az eredeti, természetes színek mellett.

Leérkezik vagy 30-40 ember, követni fogja őket még több csoport, ki közelebbről, 
ki messzebbről. Most még jókedvűek, és élénken társalognak egymással, végtére mun- 
kaszünetes, ünnepnap van.

Van munkás, aki fent marad a vágásterületen a kunyhójában. Nagyokat alszik, főzöget, 
inget mos a patakban, javítgat a bakancsán és fűzőjén, aki ért hozzá, foltozgat és varr. 
A vasárnapi borotválkozás egyiknél sem marad el.

A legtávolabbra eső, Szkurtele vágásterületen három munkás meg azért maradt vissza, 
mert kettő már eltervezte -  kerüljön akár fél napba vadsalátát fog keresni, mert hetek 
óta azt kívánja nagyon, de nagyon. Úgy van vele, mint a vad medve. Vízerek, források 
körül savanykás füvet keres az is. A vadsaláta helyettesíti a purgót is.

A harmadik nem tart velük, őt nem is hívják. Hasznos kolléga ő, azt egyszer már 
megmutatta. Aznap is minden szó nélkül eloldalgott a kunyhótól, és valamikor éjjel, 
ha ugyan nem majd hajnalban, ott fogják találni fekhelyén, a többi alvó ember mellett.

Hol járt, mit művelt, azt csak ő maga tudja. Ez nem is fontos. Érdekesebb lesz az, ami
kor őz- vagy zergecomb fog, legyőzhetetlen ingert keltve, pirosodni, sercegni 
a vasüstben. Az elejtett vad bőre, feje, csontos részei kint maradnak a sötét erdőn, 
vagy fent a bércek kövei alatt, kint marad (jó helyen) a fegyver is. Fő a fegyver!

Hurkolással, csapdával bajlódni túl körülményes, ahhoz nincs ráérős idő, és a vadnak 
ritka, biztos járása sincs. Az aljas vadorzásnál különben is férfiasabb és vadásziasabb a fegy
ver, ez emeli a vadorzót magasabb szintre -  orvvadásszá. Ez igen! Veszélyes mesterség, mert 
a fegyver éleset csattan, ámde vele jár igazában az élvezet! Azt csinálják az urak is: a grófok 
és hercegek. Az ő ősei otthon ugyanúgy fegyverrel lőtték ki a Tirol menti bércek nemes 
vadjait. Az erdészek, vadőrök aztán az irdadan vadonban kereshetik a tettest -  még a tűz
rakásból kiszórt hamuban sem találnak el nem égett csontra.

A leérkező első dolga, hogy leteszi a testét padra, székre, tuskóra, kőre, ki amit talált
-  strapáit eleget egész héten. Rágyújtanak cigarettára, egyik-másik szivarra, aztán néznek- 
néznek egymásra, ritkán szót is váltanak -  a legtöbbje nagyjában hallgatag ember, 
ez szabály a vadonban. De nincs is valamirevaló téma. A munka ugyanaz: fadöntés, gallya
zás, felszabdalás, kérgezés; a fa közelítése a folyóhoz és az épülő csúsztató facsatornához 
majd a napokban jön sorra.

Fiatalabb embert, úgy 35 év alattit, keveset látni. A summája, mintha csak összeválogat
ták volna, 40-50 között van. A fiatalja, ahogy mondják, nem „bolond”, hogy a vadonba 
temesse be magát, és a kedvesét vagy a családját csak álmában lássa, a valóságban pedig csak 
egyszer egy évben. A középkorú már rászánta életét és azon nem változtat. És az idősebb
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je? Akad abból is kettő-három, a többi valahol másutt van -  a terelő és kifogó gerebeknél 
és a fűrésznél. Aki aztán félig-meddig a nagy munkához rokkant, azokból lettek a gátőrök, 
éjjeliőrök a deszkatelepen.

A tétlen üldögéléssel együtt jár hol az ásítozás, hol gyengéd elszunnyadás azon ültőhely- 
ben. Ezt teszi az a kuszáit hajú munkás, aki a kantin asztalára könyökölve dacos szemekkel 
néz maga elé. Gondolata messze száll, túl a nagy hegyeken, Tiszán, Dunán, Dráván át 
a kéklő olasz hegyek felé: rpegszületett-e már a gyerek, mekkorát nőtt a tavalyi kis csemete, 
mit csinál az asszony?

Egy másik sovány férfi decis pohárkában világos folyadékot tart maga előtt. Egy dara
big nézi-nézi, felemeli, megrázza, leteszi, majd nekiszánja magát és felhörpinti az egészet. 
Nem pálinka volt az, hanem petróleum. Az majd csak kihajtja belőle, úgy mondják, 
az 5-6 méter hosszúságúra is megnövő gilisztát. Valamiféle férget nyelhetett le a télről 
maradt, kegyetlenül száraz kolbászból, vagy egyéb romlott ételből.

A bor nem hiányzik egyik munkás kezéből sem. Arad vidéki fehér bor -  megfestve 
pirosra.2 Színesen jobban ízlik a taljánnak, emlékezteti a hazai csiantóra, csak a tüze 
gyengébb, de fő az illúzió! Mert merőben puszta illúzió az is, amit az a tagbaszakadt 
barna dalia lát ott maga előtt -  kezében tartva a Corriere della Serát. Képes olasz újság 
az, sok-sok színes képpel: szembenéző, barna delnők rajta. Venus-idomú, fehér keblű, 
mosolygó dalművésznők és táncoló tündérek. Nem is hiányzott más nektek, ti szegény 
Adámok, csak legeltessétek éhes szemeiteket a deli dámák képei felett!

Meglátja a másik, az is kap az újság után, majdhogynem hajba kap a két munkás, 
és literben rendelik meg a képekhez való, színes bort. Koccintanak rá és isznak. Majd 
disputába kezdenek, de a szavukat nem érteni. Bizonyára Éva körül forog a vita. A téma 
nem új, és egyébként is örök.

Aki a fiatalabbja közül nem jut hozzá a Corriere-hez, rábámul a kantin falára. Ott 
is kiollózott képek ugyanabból a lapból -  enyvvel odaragasztva, vagy szegekkel beütve 
a falba. Kitárt keblű, kacér Éva kacsint le a képről, fekete haja kuszáit, mintha szél bor
zolta volna széjjel. Kuszáit és mégis jól áll neki. Mindjárt rendbe fogja hozni, ott van 
előtte a fürdőszoba tükörje. A másik Corriere-kép meg évek óta annyira füstös lett, 
hogy a fehér arc rajta napsütött beduin Évára, arab szépségű nőre sötétedett át. Szépek 
azok a letekintő Évák, és ha semennyire sem hasonlók az erdei munkások asszonyaihoz, 
ámde nők, akik még mindig bent vannak az álombéli Paradicsomban, és onnan inte
getnek -  a fiatalabbak legalábbis így látják -  a retyezáti, elhagyatott Adámok felé. Elő
kerül a zsebből egy szájharmonika, azzal duhajkodik a bortól felforrt ember, de csak 
egy darabig, aztán elhalkul a muzsika és bánatos hangba nyugszik le.

Amikor a literes telt üvegek kiürülnek, a kantinos máris hozza az újabb pirosló fias
kókat. így megy ez bent a kantinban.

Ezalatt a többi munkás nagy mogorván ül kinn a tornácon, és talán látni sem kívánja 
az olasz színházak és sétányok vidám, lenge tündéreit. A mohón elfogyasztott bor hova
tovább homályba vonja a derűlátást, és egy időre elkábítja az ábrándozó férfit; jobb így 
átaludni a napsütésben fénylő vasárnapot -  futó emlékeivel együtt.

Bent a kantinban két férfit meg kikezd az unalom. Darabig ténferegnek ki-be, majd 
azok szeme is megakad a „della Sera” képen. Az egyik megvetőleg lódítja felé karját 
és kifakad magában, mintha azt mondaná: el azokkal a macskákkal!

Macskák? Cicák? Kik azok?
Könnyű rájönni, hogy a Corriere felcicomázott, kifestett hölgyei nem valók nekik! 

És miért nem? Talán azért, mert „ennivalók”, mint az olasz macskák, ők viszont „enni-
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valóan” szépek? Vagy éppen azért nem kellenek nekik, mert karmolni is tudnak? 
A gondolat egyre megy. Hagyjuk abba -  ezt lehet leolvasni a munkás arcáról, aki már
is odahagyja a kantint, és társaival együtt kirobog a barakk előtti térségre.

Előkotorásznak három kuglibabát és egy -golyót. A fiatalabb felállítja a babákat 
és 30-40 lépésről odagurítja a golyót. A golyó nem talál. Elmegy érte és fogadást köt 
társával. Minden bizonnyal bor lesz a tét. Egy ideig kedvvel megy a játék, két baba 
már fekszik, de nem akad senki, aki visszahozná az elgurult golyót. Még áll az utol
só baba, nagyot isznak, aztán arra az egyre megy a verseny. Végül is a játszmát unot
tan abbahagyják és a golyót félrehajítják. Nem áll elő senki, aki folytatná az ünnep
napi mulatságot.

Hasonló sors vár az asztalon szétterített képeslapra is. A sok fogdosástól gyűrődött 
és zsírfoltos lett, a munkások beleuntak a ragyogó delnők nézésébe is, ahány Corriere 
van előttük, szinte undorodva seprik odább meg le a befrecsegtetett padlóra.

Még kora délutáni az idő, dehát minden jónak megjön a vége. Embereink kifárad- 
tan tápászkodnak fel, és a magazintól hol kettesével, hol csoportosan elballagnak. Meg
ható a látvány, ahogyan a nem felfrissült, elbúsult Adámok túljutnak a vasárnapi ünnep
napon, és széthányt léptekkel, lassan bandukolnak be a keskeny völgybe, be a sötét 
erdőbe. Most már csendesek, akárcsak a fáradt zarándokok, akik odahagyva Mekkát, 
visszaindulnak a sivatagba. Hajnalban készen kell állniok a rájuk váró csatára.

Ünnepet ülnek Huberték is.
Egy időre beteltek a vágások lármájával, nyújt az erdő az erdész számára mást, szeb

bet is. Kimennek az ellenkező oldalra -  vadászatra. Csendes helyeken él az erdő vadja, 
és élvezetes lesz a kép, ha vadat fognak látni. Nem ártana egy őzbakhoz jutni, a pecse
nyéje az egyhangú koszton sokat segítene. Hubert jól tudja, hogy júniusban nehéz lesz 
őzzel találkozni. A suta féltőén, gidájával bent tartózkodik a sűrűben, a nyalka bak sem 
mutatkozik a vadász szeme előtt. Mozogni egyszerűen neki sincs kedve, asztala pedig 
gazdag a köröskörül nőtt üde pázsittal -  erőt gyűjt magába az eljövendő párzási időre.

Kettesben Ödönnel felcserkésznek a szálas erdőn. Egyik helyen friss kaparásra talál
nak; a bak kotorászott ott és a kis cserjén fente tisztára, színesre agancsát. Ám a ravasz 
bakot nem látni, jó azonban azt tudni: majd július egyik hajnalán bekövetkezik a várt 
pillanat, és ha Diana kegyes figyelméhez hozzá fog járulni Fortuna is, az istennői Évák 
jóvoltából oda lesz helyezhető a fegyver ezüst gombja a büszke őzbak váll-lapjára.

A kép ma még csak illúzió, de arra jó: felkelti az ábrándozást és attól kezdve szen
vedélyesen élteti a vadászt. Ebben a kellemes hangulatban fordulnak útjukról vissza, és 
búcsút intenek az erdőből felhangzó bahogás után. A félénk őzsuta szelet kaphatott 
tőlük, azért bahogott fel bégetésszerűen elnyújtva az alkonyati csendben. Ez a ritka 
hang is annak a jele: ahol suta áll az erdőben, nem hiányzik onnan a lovag sem -  reá 
várakozó őzbak alakjában. A vadnak jobb a sorsa: kinek-kinek közelében van a párja, 
és nem úgy vannak, mint azok az imént eltávozott emberek, az erdőt lakó munkások.

8. Helyszíni tanulmány a megbontott faállományok körül

Másnap az erdészek folytatják a bejárást.
József és János alerdészek a vágásba mennek, András és Antal egy másikba kapnak 

kiküldetést. Van nézni- és tennivaló bőven: maga a vágás, a véderdő, a vele szomszédos 
havasi legelő, ezek nyáron a fő munkahelyek. Nándor, a vadőr, Muntyánnal nyalató sót 
hord fel zsákban a zergék számára. Az ő beosztásuk is kettes; a vadonban lehetőleg ne
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járjon egyedül az erdész se, akit ott legelőbb érhet veszedelem és baj. Hosszadalmas 
lenne elmondani Ödönnek, hogy a hegyekben szerteszét mi minden megtörténhet.

Huberték betérnek egy több év előtti vágásterületre és a szomszédos, fennálló 
fenyvesbe. A két erdőformát fogják látni egymás mellett.

Ödön azt a feladatot kapja: keressen újulatot. Alátelepülés azonban -  a közel teljes 
sűrűségű, nagyjában egykorú és záródott állapotnak megfelelően -  nem is lesz várható. 
Cserjeszint nem képződhet, a beárnyékolt, mohaszőnyeges talajon lágyszárú növény
zet ugyancsak nem tenyészik. A talaj takaróját sekély, tömött tűréteg képezi, hideg 
az is, rovarvilága is szegény kell legyen. Vakondtúrást, hangyabolyt sem találni.

A nyirkos tűréteg a meleg és a világosság hiányában lassan bomlik fel; a termőréteg 
humuszos korhadását savanyú savak fékezik. A jellegzetes gyomfüvek sem telepednek 
meg; annál több lesz majd, amikor a nap fogja sütni és szárítani a pőrére vetkőztetett 
vágásterületeket. És rövidesen be fog következni a nagy flóraváltozás: az erdei fáktól 
a gyomnövények fogják átvenni a kizárólagos uralmat.

Példa rá a vágásterület mentén az álló erdő szegélye. Ami újulat ott van, elszórtan 
egy-egy tömzsi kis fenyőcske alakjában mutatkozik meg. A magas erdőből rájuk vetődő 
árnyék egy időre még megvédte őket a fényigényes gyomok támadásától. Ezekkel a gyo
mokkal küzd szüntelenül az erdész -  elkezdve a csemetekerttől végig a csemeték kiülte
téséig. A problémáról az előző napokban már beszéltek. De kevés minden szó, amit 
megérdemel ez a nagy fontosságú kérdés!

Bőven tárgyalja azt az erdőműveléstan szaktudománya is. Sokféle módon ismerteti 
a gyomok leküzdését: a kiemelkedő dombültetés módszerével, az erősebb, suháng ma
gasságú fákkal, sőt kiterjeszkedik az el nem kerülhető fafajváltoztatásra is. Mindez 
azonban a Retyezáton kivihetetlen. Hubert nemegyszer kért tanácsot idősebb gyakor
lati erdészektől. Legmaradandóbbnak találta azt a választ és magyarázatot, amit a 
máramarosi kincstári erdőségek akkoriban legkimagaslóbb erdőmérnökétől kapott: ül
tetni, ültetni és ültetni amennyit csak lehet, a többi elgyomosodott területtel pedig 
egyelőre nincs más tenni, mint -  várni.

-  Mit gondolsz, Ödön, várni, de mit várni?
A fiú elgondolkozik és vár ő is. A válasszal őt megelőzi Hubert:
-  A jó öreg kolléga azt mondotta: a leírt helyeken be kell várni azt, amire a füves 

gyomnövényzet magamagától fog majd kipusztulni! Kiéli magát! Ehhez azonban szük
séges cirka 20 esztendő!

-  Megfelelhet-e tehát a Retyezát erdésze az erdőtörvény ama kikötésének, hogy a leta
rolt vágásterületet legkésőbb 6, azaz hat év alatt beerdősíteni tartozik?

-  Hogyan is felelhetne meg? Le tehát a szertelen nagyságú tarolásokkal! És ne úsz
tassák a fát, hanem tárják fel az erdőt utakkal, vasúttal! Másképpen az írott malaszt 
ellentétbe kerül a rideg valósággal. Vagy ez lenne talán a Természet rendje?

Lehetséges! Az eredeti állapotában frontálisan megtámadott erdő fizet ugyanis 
vissza hasonló mértékben a benne elszenvedett rombolásért. Végzetesen hangzó szó 
a rombolás, mégis itt, az erdőkben az történik. Ezért fog kiesni az erdő életéből 2 évti
zed, ha nem több, és ezzel fog károsulni az öntelt ember, aki legszebb erdeit vágta tarra.

Három alapfontosságú problémának: először a természetes felújulás sikertelenségé
nek; másodszor a letárolást követő mesterséges felújítások hosszú időre kiterjedő elma
radásának; végül a gyomnövényzet uralomra jutásának tényezői együttesen hozzák ma
gukkal, hogy Hubert továbbra is sötétnek lássa erdei jövőjét. Vajon a meg nem szűnő 
aggodalma, amelyet a személyi és hivatásbeli felelőssége is táplál, mennyiben jogosult?
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g. Találkozás a vízduzzasztógát elnémult őrével

Útba ejtik az egyik vízgyűjtő gátat: a koronája 72 m széles, fakeretbe ácsolt, kőszekré
nyes mű, Abrudbányai-kapuval,3 árapasztóval ellátva. A gát adja a vizet szabályozható- 
an, a szükséghez képest, az alább úsztatott fához.

A gát környéke néptelen, messziről nézve kihaltnak látszik maga a gát is. Márpedig kell 
ott valakinek lennie, egy embernek, a gát őrének. Az öreg Luzsnik lesz az, egy évtized óta 
a gát soros kezelője. Ott lakik az erőmű sarkában, a sziklafalhoz épített házikóban.

Közelebb érve feltűnik egy férfi, a gátfal közepén igazgat valamit -  kezében a szeker- 
cével. Gyanúdanul foglalatoskodik, majd pihenőleg kihúzza magát, és egy pontra mereszt
ve szemeit, mélyen gondolkozik, akárcsak az uhubagoly a barlangja előtt. Hubert ráis
mer, ő Luzsnik. Ez évben az öreget most látja először. Ödönnel becserkészik, és tőle 
távolabbra, a háta mögött megállnak és várnak, hogy feléjük forduljon. Csendes mun
kájában és merengésében nem kívánják megzavarni. Majd Hubert köhécselni kezd, 
fokozva a jeladások erősségét.

Az öreg azonban nem figyel fel, a hallása már igen gyenge, alig valami. Nem is volt 
rá szüksége, nem volt kivel gyakoroljon. Végül is felegyenesedik és nehézkes mozdu
lattal házikója felé indul. Mosolyogva ráköszönnek: Buna zoa (Jó napot), Luzsnik!

Nem ijed meg, jól megnézi a közeledő alakokat és végigvizsgálja őket. Ráismer 
Hubertre, szólni nem szól, csak elhúzza a száját, és a sötét arcára mosolygásféle ül ki. 
Túlzás lenne vigyorgásnak venni szelíd, barátságos arcának mosolygásra valló jeleit.

Aztán jó erősen kezet fognak egymással. Hubert első kérdése hozzá: mint szolgál 
az egészsége?

Luzsnik válasza az előbbi mosolygásból áll, némi halk mormogással kísérve. Meg
sajnálják az öreget, amilyen tehetetlenül áll előttük -  végtelen nagy nyugalmában 
megzavarva. Nem lehet másra gondolni: szegény Luzsnik a siketség mellett bizony 
meg is némult, elszokott a beszédtől is, nehezére esik a hangos szó, szinte lármának veszi 
azt, elegendőnek véli a felesleges kérdésekre mosolygásával adni választ. Hubert báto
rítani iparkodik őt, hogy szóra bírja; leül egy fatönkre és hangosan, érthetően adagolva 
felteszi az időszerű kérdéseket: milyen volt a tél?, nem rongálódott-e meg a gát?, 
hogyan ment a kosztolás?, látott-e a hosszú tél folyamán valami vadat, rókát, állatot a 
gát körül, madarat? (Hubert keselyűre gondol, az szenzáció lenne, mint visszatérő 
fészkelő.)

Luzsnik csak a fejével integet; a maga részéről helyesel és jóváhagy bármiféle kér
déssel felvetett jelenséget. Körülötte tehát nem történhetett semmi különös. Előtte 
egybefolyt a hosszú idő valamennyi megszokott mozzanata, napirendje, élménye. 
A megbékélt ember udvarias mosolygásával adja tudtul, hogy nála és körülötte minden 
rendben van.

-  Szegény jó remete! -  jegyzi meg Hubert. -  Róla már két év óta az a benyomásom: 
ha nem is orvosi értelemben, de összemérten más erdőn élő emberekkel, közel áll, aho
gyan mondani szokás, a csendes őrültséghez. Azzá tette a magány, a vadonban töltött 
remetei élet! De ilyenné kell is váljék az ember, aki nem olvas, nem ír, nem számol, 
nem is beszél, akinek nincs mi felett tépelődjék, se gondja, se vágya. Élni él, létezik, 
még „előfordul” -  ott, a posztján. És annak ellenére sem érzi magát boldogtalannal, 
még kevésbé a kegyetlenségével annyiszor lesújtó emberi sors szánandó áldozatának. 
Legyen napról napra valami kevés kéznél levő pálinka, az meg van, kiegyenlít minden 
hiányt, bár lenne ebből akár több a soknál is.
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io. Téli élet a behavazott barakkban

Az erdészek még aznap felérkeznek a hegység utolsó lakott barakkjához, Berhinára. El
csendesült a táj, az új életet a nagy csemetekert jelenti, szabályos szőnyegként ott zöl
dül a hasadékával keselyűre váró Stanulete oromzata alatti réten.

Betérnek a kantinba, amelynek ajtaja nyitva, tehát bent kell találják Cipriánt. O is hol 
gátőr, hol téli barakkor. Feladata felügyelni az épületre és tartozékaira. Ez abból áll, hogy 
időnként lelapátolja a fazsindelyes tetőzetről az agyonnyomással fenyegető hótömeget, 
leveri a csepegő jégcsapokat, gondoskodik a pokrócok, zsákok, bakancsok és ételneműk 
épségéről, továbbá távol tartja az egereket és a férgeket. Fát aprít és fut, kijavítja a vihar
verte hibákat, és névlegesen arra ügyel fel, nehogy rablók törjenek be a magazinba, vagy 
felgyújtsák az épületet. De hogyan is jöhetne szóba betörő a tél folyamán? Akrobata síe
lő művésznek kell annak lennie, aki a határhavasok láncaival elzárt barakkot felkeresse. 
Látogatója sportból egyedül Maderspach Viktor, a „havasok hőse”, lehetne.

Ciprián, az apostolképű, jámbor, puha szakállú ember abban az embertelen magány
ban számos telet töltött el. A kedélytelen szolgálatba viszonylag korán bele is öregedett; 
amolyan nemtörődöm-féleség vett rajta erőt. Kesernyés emberré vált, elpuhult a semmit
tevésben és belefáradt a nyomasztó szódanságba.

Hogy segítsen magán, valami szórakoztatót kellett kitaláljon.
Es talált rá olcsó és kézenfekvő taktikát, ez egyben őt a társaság képzetével is gazdagí

totta. Nem új a dolog, mert kártyavetésből áll, partner nem kell hozzá, és fejtörésbe se ke
rül. Ciprián azonban társasjátékot eszelt ki a zsíros-füstös 32-es „bibliából”, jellemzőt 
helyzetéhez, és olyan szórakozást, ami az unalom elűzésén felül lelket is önt belé. Mi más 
lenne a lelkesítő adagolás, mint olyan valami, amihez a magazint és kantint őrző remeté
nek lehet csak szerencséje, bőségesen -  a bor. Van ebből a pincében hordószámra.

Ciprián aztán maga elé helyez az asztalra három egyforma, karcsú poharat. A kö
zépsőt kijelöli a maga részére. Attól jobbra és balra jó cimborái: Luzsnik és Mazett kap
nak egy-egy poharat. A poharakat gondosan kimérten, egyenlően megtölti a nedűvel 
és közben odaképzelt társaival elbeszélget. Vigasztalja, bátorítja, biztatja őket. Majd 
belefog a huszonegyesbe és egyéb gáláns játékokba, a kártyalapokat pedig kiosztja a po
harak mellé. Következik maga a játék. Valakinek csak beüt a kártya és nyertes lesz. Hol 
ő a nyertes, hol Luzsnik, hol Mazett. Erre jön a koccintgatás, a gratulálás, a vitatkozás, 
nem maradhat el a barátkozás, és a végén befejezi a nyertes pohárnak szabályszerű ki
ürítésével. A poharak váltakozva kerülnek sorra: bankot adva jön az újabb kártyaosztás, 
a poharak feltöltése, következik az izgalmas ráverés, újabb koccintás, végül a kiürítés, 
ez is annyiszor, ahány forduló lejátszódik. És szegény Cipriánnak győzni kell a nyere
séggel együtt járó poharazást társai helyett is. Hármuk közül bármelyik a nyertes, azt 
az asztalra külön feljegyzett krétavonások igazolják. Ez arra szolgál, hogy majd a nyá
ri találkozások alkalmával a cimborák szemtől szembe, pohárról pohárra elszámoljanak 
egymással -  természetesen vörösborban.

Nem csoda, hogy a kártyázást határtalan alvások szokták követni, ezek aztán napról 
napra rövidebbre vonják össze a tél keserves heteit, és közelebbre hozzák a tavaszt, 
amikor végre be fog érkezni a magazinhoz az első látogató, hogy hírt vigyen az élet
ben talált remetéről. így tudja Ciprián, szakállt eresztve, vigasztalan, téli idényét eltöl
teni -  versenyt aludva a Retyezát medvéivel.

Az erdészek a barakkban megszállnak. Hubertékra jó szoba vár: 2 deszkaágy már 
hullámosra kifeküdt szénazsákkal, az ágyak mellett, bár üresen, festetlen, éjjeli faláda,
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fogas a falon, asztal a középen, két oldalt padok. A sarokban vaskályha, a mosdó a házon 
kívül van: friss patakvíz csurgója, alatta a vödör. Petróleumlámpa az asztalon, az ablakok 
táblával lezárva.

Ciprián betálal, ahogyan azt szokta. Tányéron szalonna, külön tányéron a kerék nagy
ságú sajtból lekanyarított szelet, só és bors (paprika helyett), korcsmái üveg borral, mel
lette poharak. Ami a szobát illeti, kényes grófokat is ki lehet vele elégíteni.

A szokásos étrend bizony eléggé untató, nem sokat javít rajta az előkotorászott kon
zerv sem. A választék mindössze marhahús és bécsi virsli káposztával. Evek alatt azo
kat is nagyon meg lehet unni. Az ember maga is mindenevő, akárcsak egyik-másik ál
lat. Hubert tésztafélével segít magán; rendszerint hoz magával diós- és mákoskalácsot, 
amik hetekig nem száradnak ki, csak legyenek vajasan, zsírosán tömöttek. A paradi
csomlé már a ritkább díszletek közé tartozik, megszokottabb a dió, és amikor van, az 
alma. Ezt azonban nem fogyasztja nyilvánosan, a munkások előtt, ugyanis arra jött rá: 
mennyire éhes szemekkel tekintenek rá, akik mit nem adnának leveses, főzelékes éte
lekért, amiket hónapszámra nem élveznek. A kárpáti erdei munkahelyeken nem szokás 
állandó konyhát tartani, maguk a munkások melegítik fel szokásos vacsorájukat. Egye
düli zöldségféle a babon felül a „földialma”, ami ízességben, táperőben sok mindent 
pótol, az a sok helyen lenézett -  krumpli. És még valami: körítésül ott van a „csápa”
-  a hagyma.

Ciprián jóval beszédesebb Luzsniknál, akivel reggel találkoztak. Ciprián boros, 
Luzsnik pálinkás; az ő kis házikójában megfagyna a bor, meg hely sincs hozzá. Cipri- 
ánt még nem viselte meg annyira a remeteélet, gyakran kap hírt hazulról is, a családja 
felől. És mi több, van szórakozása is: előtte kéznél a csomó kártya. Idejüket azzal töltik 
el kastélyukban az öregurak és az unatkozó dámák is; van hozzá türelmük fél nap 
hosszán kirakosgatni maguk előtt az asztalra ugyanazokat a lapokat.

Van Cipriánnak Huberttel egy közös témája. Tudja róla, hogy Kanizsára való, onnan 
jött évekkel ezelőtt ide a Retyezátra. Ezt Ciprián szigorúan nyilvántartja, ezúttal is szóba 
hozza. Akárhányszor átutazott Nagykanizsán, nem feledkezett meg belátogatni a vasúti 
söntésbe; ott jobb bort mérnek, jobbat, mint Budán az állomáson.

A hivatalos beszélnivalókkal rövidesen végeznek. A téma a rendes. Egyébként is mi más 
történjék a vadonban: a magány magány maradt, a csend, a nyugalom annak maradt
-  a hó meg februárban elérte a tetőzetet. Ciprián úgy ásta ki magát a hóból, hogy nap
világot is lásson. Egér a télen annyi volt, mint annak előtte, a bor meg mindvégig 
kitartott. Különösebb újságot az élet nem vethet fel. Erre mutat a falinaptár is. Az elején 
még csak le-letépdeste róla a hétről hétre szóló lapokat, aztán abbahagyta azt is. Az idő 
már január egyik vasárnapján megállt.

Hubert elmondja Ödönnek: egy vendégvadász gróffal, aki ismerte Cipriánt, szóba 
került a havasi gátőrök élete. A nagyvilágban élő főúr nagy komolyan oda lyukadt ki: 
bizony irigyli az öreg gátőrt, és egy időre (így könnyen menne!) szívesen helyet és szol
gálatot is cserélne vele. A válasz, amit kapott ez volt: tessék megpróbálni!

11. Csemetekerti szemle és vágástakarítási kérdések

Másnap legelső dolguk, hogy felkeressék a csemetekertet -  ez a hegységben a legna
gyobb. A hegység egyik szemre legelragadóbb tájrészletét Lunka-Berhinán találjuk. 
Neve is mutatja: vízszintes tisztás, s ott rét mosolygott ki oázisfolt alakjában a tengernyi 
fenyőerdő rengetegéből.
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A rét közepén létesült -  a faüzem megindulását követő években -  az első állandó 
jellegű csemetekert. A kert helye, rendeltetésének megfelelően, a hegység mélyén 
az első vágások közelében nyert kiválasztást. Csemetekert számára alkalmasabb hely 
nem is kínálkozott volna.

Ká r p á t i  c s e m e t e k e r t b e n . Hubert és Ödön jóleső érzéssel lépnek be a körülke
rített kertbe. A pusztavágások szemléi után gyönyörködve vizsgálgatják az 1 m szélessé
gű ágyások tömött, üde csemetesorait. A lucfenyő csemeték hadserege -  1 millió db 
körül van -  virulva tenyészik a lucfenyvesek optimális övében (1200 m) az évről évre 
vetett, néhány ezer cirbolyafenyő társaságában.

Tömegültetésre legalkalmasabb a lucfenyő, és őshonos termőhelyén -  megfelelő 
körülmények között -  veszteség alig szokta érni. Érdekes jelenség: a jegenyefenyő 
a Retyezát hegységének csakis egyes részletén, ott is főleg szórványosan fordul elő. 
Vörösfenyővel kísérletek nem történtek. A növényföldrajzi irodalom a Déli-Kárpátokban 
csupán egy előfordulási adatról tesz említést, 1325 m magasságból. Az erdeifenyő sem 
képezi a tenyészövét meghaladó magasságban tenyésztés tárgyát. Hiányzik 
a berhinainál alsóbb fekvésű gurazlati csemetekertből is. Azt a kertet a közeli vágások 
számára Hubert 22 km-rel alább, 900 m magasságban, erdei irtásterületen létesítette. 
Az alsó kert termelési teljesítménye is eléri a kb. fél millió luc csemete számát. Lomb
fa csemete nevelésével az erdészet nem foglalkozik. Örvendetes jelenség, hogy gomba- 
és rovarkárosítás ismeretlen a csemetekertekben. Madarak okozta magkárosítás sem 
szokott előfordulni.

M u n k a e r ő  a  f e l ú j í t á s o k h o z . Hubert Ödönnek elmondja: amilyen élvezet a cse
meték sokasága felett szemlélődni, annyira nagy a gond, amit a kiültetés szempontjai vet
nek fel. Az hiányzik hozzájuk, ami a legszükségesebb: a kielégítő munkaerő.

Ismeretes, hogy a hegyvidéki románság szinte kizárólagosan állattenyésztő pász
tornép, így képtelen megfelelő számban fiúkat, lányokat az ültetésekhez kiállítani. 
Még kivételes szerencse, hogy tavaszonként egyedül a községből, Malomvízről tobo
rozható össze egy 60-80 tagból álló munkáscsoport. A szomszédos, sűrű népességű 
községekből minden utánjárás ellenére sem sikerült vagy egyszer is munkásokat kap
ni. Pedig a munkabérek kielégítők. Attól kezdve, hogy a munkába beállók mindegyi
ke kivétel nélkül teljes napibérét kapja kézhez a szünnapokra is (fel- és levonulás a 
hegységből, esős idő, a személyi holmik felszállítása lovakkal, fedett szállás, a mun
kás kedvére való ajándéktárgy), soraikban elégedetlenség nem tapasztalható. Akik 
egyszer-másszor már részt vettek az erdei kirándulásokban, látszólag kedvvel jönnek 
fel a hegyekbe, sőt mulatságot találnak az egykorú fiúk-lányok együttesében. Rend
szerint el lesznek látva a szükséges szerszámokkal és megtarthatják a szokásos ünne
peiket is.

Eszébe jut Hubertnak, hogy elmondjon egyet s mást az ünnepek bőségéről. Ödönnek 
fogalma sem lehet arról: népünknél mennyi töméntelen ünnep van szokásban! Nála 
munkamentes ünnepnek számít valahány tiszteltebb, nem is pirosbetűs, elég ha feke
tebetűs szent névnapja. Jellemző példát ad erre az egyik megyebeli fűrésztelep, ahol 
a magyarok és románok mellett zsidó munkásokat is foglalkoztatnak. A váltakozó napok
ra eső ünnepek miatt az üzem egy évből nem kevesebb, mint 158 teljes munkanapot 
veszít el! Ugyanez áll a gazdaságokra is. Malomvízen annál különösebb helyzetet terem
tettek -  a pópáink. Ők a hagyományos, helyi vonatkozású ünnepeket (pl. medvenap, 
farkasnap stb.) is külön megtartatják. Ezeken a napokon a munka nincs egészében 
eltiltva, mert a hívek a papok gazdaságára felmentést nyernek.
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-Ez a körülmény kényszerített egy alkalommal arra -  mondja Hubert -  hogy a jó 
öreg pópát lakásán kerestem fel, és eléje tártam népünk szegény voltát, s felkértem: 
enyhítsen valamit a lényegtelenebb ünnepek szigorú betartásán, és talán felmentést adhat
na a külső, magashegységi munkáknál is. Felhívtam figyelmét az alkalmi munkavégzés
től való tartózkodás gazdasági kihatású hátrányaira, és a jelentős pénzbeli károsodásra, 
amely elsősorban a helyi lakosságot érinti. És mi volt az eredmény? A pópa csendesen 
meghallgatott, hozzá fejével is megértően bólintgatott, mi több, pálinkával is megtisz
telt. Utána hallottam: a legközelebbi vasárnapon a templomban azzal fenyegetett meg, 
hogy az egyházából ki fog átkozni

A munkaerő elégtelenségét még az a versengés fokozza, amelyet a szomszédos 
megyében székelő erdőkincstár évről évre támasztani szokott. Községünkben egyedül 
abból a célból állomásoztat például állandó erdőőrt, hogy a tavaszi erdősítéshez a gya
korlott munkásainkat elharácsolja tőlünk. Ez a kellemetlen betolakodás körzetünkbe 
legkevésbé mondható a helybeli erdőgazdasággal szemben baráti magatartásnak.

Nem vezethető be az ún. summás (időszaki) rendszer sem, amely pl. Dunántúl mező- 
gazdasági nagyüzemeit annyira hatékonyan segíti a munkában. A rendszer erdészeti vo
natkozású beállításának első akadálya, hogy kész, felesleges kenyérgabonával maga az 
uradalom sem rendelkezik. Ami részéről felajánlható volna a munkavégzés ellenében -  
épületfa, zsindelyfa, kemény szerszámfa, tűzifa, faszén -, a vidék népe előtt nem vonzó 
értékek. Nem oldható meg a kérdés legelők és kaszálók juttatásával sem. Nem vezetett 
célhoz az sem, amikor a parasztságnak a község mezei dűlőjében fekvő, erdészetileg ke
zelt 150 hold szántóföldjét kínáltuk fel további művelésre. Számos község meghívott la
kosai előtt igen kedvező feltételek mellett és tetszés szerinti parcellákra felosztva ajánlot
tuk fel a kukorica termesztésére kiválóan alkalmas földeket. Valójában az történt: nem 
Szent Pál hagyta ott az oláhokat, ellenkezőleg, azok párologtak el egy szónyi észrevétel 
és búcsúzás nélkül a mérőlánccal, rudakkal, jegyzetekkel felszerelt erdészek mellől.

Körülményes magának a csemetekertnek a gondos művelése is. A munkáshiány az 
oka, hogy a csemetéknek csak kis hányadát iskolázhatjuk, és legfeljebb egyszeri, futóla
gos gyomlálást végezhetünk el. A dolgon azután úgy segítünk, hogy a kiültetésre a mag- 
ágyi, 3-4 éves csemetékből a legkifogástalanabb egyedeket használjuk fel. A bőséges 
készlet megengedi, hogy a gyomos vágásokba a versenyben már győztesnek bizonyult, 
arányos gyökérzetű és fejlettségű, java csemeték kerüljenek. Sajnos, alig félmillióra te
hető az évenként kiültetésre kerülő csemeték száma. A cirbolvafenyő csemetéket abból 
a célból elegyítjük lejjebb, 1500 m-es alsó határig, hogy az kiterjedtebb élőteret nyerjen 
fa alakjának sudarlós kifejlesztésére. Idővel a fenyőszajkók fognak gondoskodni e nemes 
fafaj elszaporításáról, figyelembe véve azt a tapasztalatot, hogy a madarak az endozoikus 
erdőtelepítést rendszerint a hegyoldalon alulról felfelé haladva szokták végezni.

A fenyőtobozok gyűjtése Erdély-szerte nincs gyakorlatban, Hubert tudomása szerint 
magpergetők sem működnek.

A csemetekert láttára és az elmondottak után újból előtérbe lép az erdészek előtt 
az újraerdősítés izgató problémája. Kivitelezésének első feltételei így állanak: csemete 
tényleg van és lesz mindig elegendő, a csemetékhez azonban a munkaerő elégtelen 
és az is fog maradni.

Kilépve a kertből, irányt vesznek a Paltina legelő felé. Felkeresnék Jankut, a juhász
gazdát, ha ugyan rá fognak találni a közel 2000 holdas, nagy legelőn. A legelők felügye
lete ugyanis az erdészethez tartozik, ez ugyan háládadan feladat, de az erdőgazdaságtól 
nem választható el.
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A felhaladás órákat vesz igénybe, közben betekintenek az útba eső ültetések helyére is.
Ilyen helyeken aztán öröm járni! Helyükön állnak a kiültetett fácskák ezrei, a jövő 

állományának reményteljes újoncai -  üdék és terpeszkedők. Olyan területen jutottak 
öröklakásos otthonhoz, ahol az eredeti fatörmelék tíz és egynéhány év folyamán annyi- 
ra-mennyire összeroppant és java része korhadásos. Ilyen állapot mellet végezhetett 
néhány fejszés legény előtakarítást az ültetést végző munkásleányok előtt. Kiirtották, 
amennyire lehetett, a gyomnövényeket, így a csemete alá a megfelelő tányérfolt kiké
pezhető volt. A gyom zöme hol szívós sásfíí, hol Epilobium (füzike), helyenként a füvek 
fölé málnacserje nőtt. Elszórtan találni magasabb cserjét is: fürtös bodzát, berkenyét, 
azok nem álltak az ültetők útjában. Ott is maradtak: tarkítsák az erdőt, és majd adjanak 
bogyót a császármadaraknak!

A bejárt rombolások után az építés munkatermei itt lelket üdítő látványt nyújtanak
-  ez lenne az erdészek legnagyobb öröme: bárha gyönyörködhetnének mennél több 
sikerült erdőkultúrában! Azok lennének a pusztavágások kincset érő oázisai, ahová 
a vad is majd szívesen húzódik be a hóval ellepett, jeges, téli sivatagról.

Felérkeznek a legelőre, ahol távcső alá veszik a hullámos, nagy pusztát. Egyelőre 
nem lépnek ki a tisztásra, jobb, ha egy darabig fedve fognak maradni. Messzebbre a lege
lőn egy-egy nyáj lassacskán mozgó, kifehérlő foltokban jelenik meg, külön a jerkék, 
külön a kosok egymástól távol, amelyek mohón legelik a kisarjadzott pázsitot. Ugyanaz 
a fejtartás, ugyanakkora lépés, ugyanaz az igyekezet a jámbor állatoknál mind egyforma
-  békésen összetartanak maguktól, náluk nincs terelő kutyára szükség.

Hubertnak van már némi gyakorlata, és a nyájak felett, egyes tételekre elosztva, 
szembecslést tud végezni. Összevontan hamarosan kijön az ezres szám -  ami juhnyáj 
túl van a halmokon, azt még nem látni. A juhászok tanyája, az isztina a karámokkal ott 
sötédik a kimagasló, szürkefehér sziklabástya alján. Akkora a csend, mintha a szétterülő 
legelő üres lenne.

Alighogy kilépnek a tisztásra és irányt vesznek a tanya felé, a nyájak felől máris kutya- 
csaholás hallatszik. Az ordas nagyságú kutyák éber, éles szeme a két közeledő embert felfe
dezte. Felerősödő csaholásuk azt is jelzi: már öltözetük után felismerték, hogy idegenek 
járják a legelőt. Nekik pedig az a hivatásuk, hogy ezt idejében tudtul adják gazdáiknak. 
A kutya a nyájak őre farkas és medve ellen, őre a pásztornak, akit a legkisebb gyanús 
neszre előre figyelmeztet. De ha még csak egy-két kutya állna külön a nyáj és külön 
a tanya körül! Van azonban azokból több is, sőt ha Jankuékra hagynák, falkává felmenő vad 
kuvaszok csaholnák végig a határt. Számuk meg van ugyan a szabva, és tegyük fel, hogy 
Jankuék azt be is tartják, ámde a nyájjal felérkezett kutyák lekölykeznek, és a falka a benn
szülöttekkel felszaporodik.

Nem lenne ajánlatos az ellenőrzést gyakorló erdész számára, hogy fegyvertelenül vonul
jon be a veszettségig dühös vadállatok és az övükben késüket tartó, morc csobánok zsivajos 
társaságába! De legyen ám a fegyver is arravaló, és a mellényzsebiből se hiányozzék tár
számra a golyó! Itt, az országhatáron a nyári pásztorok között is könnyen tatálkozhatni gya
nús személyekkel, orvvadásszal, csempésszel, a katonaság elől megszökött bujkálóval.

Távcsövezés ide, távcsövezés oda, látnak már nyájakat, látnak rohangáló kutyákat; 
szürkét és fehéret, farkastermetűt és puli nagyságút, látnak békésen legelő, puffadt hasú 
szamarat, de emberalakra, aki mozogna, nem találnak egyre sem. Egyhamar nem is fognak 
találni. A heverésző csobánlegény rejtve marad a kőtömb mögött, a vidéket onnan tartja 
szemmel. A meg nem szűnő csaholásról jól tudja, hogy a nyájak felé idegen közeledik. 
Lehet az végtére medve is. Lehetnek rablók, bár azok bekormozott arccal, vagy viharban,
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vagy éjszakán szokták belopni a nyájat, vállukon fegyver -  készen a csahos kutyák elnémí- 
tására. Fényes nappal azonban ki mások lehetnek a hívatlan vendégek -  bizonyosan 
az erdészek. Csendőr, katona egyáltalában nem, turista nagy ritkán járja a Retyezátot. 
És akkor sem a határhegyek gyeplegelőit nézi, hanem szebb tájakat keres fel -  a feltor
nyosuló bércek katlanában csillogó tengerszemek körül.

A felfigyelő pásztor első dolga aztán -  jelet adni a többi pásztor felé: nyájukat még 
idejében tereljék át a hajlaton túli katlanba, ahol velük megbújhatnak, vagy indítsák be 
a nyájat vezető vezérkost akár a közeli erdő árnyéka alá, mert azok a nyájak vagy lét
számfelettiek, vagy csempészett juhokból verődtek össze.

A titkos jelzések egyike lehet a pisztolylövés is. Annak a csattanása nem hallatszik 
messzire. Élhet a szemfüles csobán a rakott tűzből felcsapó lángnyelvek taktikájával is, 
ez éjjelente biztos figyelmeztető jel a távolabbi legelők pásztorai számára.

Hubert elmondja, hogy a szerződésileg előírt rendszabályokat betartatni a tízezer 
holdra kiterjedő legelőkön -  jóllehet a felügyeleti szolgálat érdekes, sőt romantikus 
mozzanatokat is hoz magával -  azon problematikus feladatok közé tartozik, aminek 
jelentős része megoldatlanul fog maradni. Még őrjáratokból rendszeresített milícia 
sem lenne elegendő ahhoz, hogy túljárjon az ősember szabatosságával legeltető 
csobánok élelmességén és furfangján. A századok óta pásztorkodásra született román 
nép a papíron megírt „haszonbérleti” szerződés alapján legeltet a területen, mert arra 
jogot nyert, emellett azonban azt minden kétség nélkül a magáénak tekinti, így aztán 
ősi módon gyakorolja a „használatot” is. E kettős jog alapján a haszonból jut valami 
a birtokosnak, de annál több a bérlő javára.

Ezen a fennálló helyzeten aztán változtatni csakis egyféle módszerrel lehet: a kér
déses területet védettnek, fenntartottnak kell kijelölni, ahová se birka, se más állat 
behajtható többé nem lesz. Ilyen rezervátumok azok a 2500 m-es gerincekkel körülzárt 
fennsíkok, ahol sértedenül piroslik az alpesi rózsa szőnyege, ahol a zerge előtt szárnyra 
kelhet a pillangónak nézett, piros foltos, kicsi hajnalmadár. Arrafelé menet Ödön is közel
ből fogja látni a hegység legszebb panorámájának elbűvölő képét.

A kunyhót üresen találják, Janku, a gazda nincs otthon. Ki tudja, hol jár el az öreg 
az üzletei után. A nyájak mellett fel-felemelkedik helyéről egy-egy nyugalmat élvező 
csobán. Janku juhászai azok, öltözetre, magatartásra közel egyformák. Nem vidékbeli, 
se nem megyebeli emberek -  idegenek ők is, vagy Szeben megyéből, vagy Krassó- 
Szörényből valók, az ottani nagygazdákhoz beszegődött juhászok.

Akivel beszélni kívánnak, középtermetű, vállas, fiatal legény, arca feszes, dacos és büszke. 
Gyolcsingét széles bőröv szorítja össze, televerve fénylő rézcsatokkal, a tüszőben dohány, 
tükör, szíjra erősített pengekések, úgy rémlik: a tüsző mélyén pisztoly is lehet. Botját 
kifeszített karral tartva, úgy áll az erdészek előtt, mint az élő szobor, és mereven néz 
szembe velük, velük, akik megzavarták. A feltett kérdéseket sértőnek találja. A válasza, 
amit románul is könnyű megérteni, csak ennyi: nem tudom! Nem akar tudni semmi
ről, kérdezzék meg magát a gazdát! Ugyanezt mondja a másik is, a harmadik is. Nem 
is mondják, feleletül csak a vállukat vonogatják. Az összehangolt banda semmit sem árul 
el. A kutyáik meg veszettül csaholnak tovább, és vicsorgó fogakkal készülnek a vendé
gekre ugrani. Rá kell szólniok a dacos legényre: hallgattassa el a bestia kuvaszokat, 
mert a szót sem érteni. Megteszi amúgy, kelletlenül. A kutyák neki szót fogadnak, 
és mogorván forognak ide-oda, majd letelepednek a földre, éberen szemmel tartva 
a két idegent. Ödönnek a helyzet sehogy sem tetszik, és nem bánná, ha már odahagy
nák a szemtelen juhászt a kutyáival és az egész legelővel együtt úgy, ahogyan van.
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A bejárás során felérkeznek a legmagasabb gerincre. Gyeplegelő terül el ott is, helyen
ként kiugró bércekkel, egyébként az egész szelíden hullámos dombhát. Azon vonul 
a két ország, Magyarország és Románia határa, vasoszlopokkal megjelölve. A túlsó olda
lon is nyájak legelnek, több helyen látni apró termetű lovakat és deresszürke tinókat. 
A nyájak alatt a Cserna völgye, amely erős kanyarral letér a Bánság felé. Nyugalom 
honol a közös határ mentén, Romániával békében élünk. Ameddig a szem ellát, lakadan 
hegyek egymás hátán, végtelenül, a láthatárig. Vadon az is, de valamivel szelídebb, 
mint a szikláival feltörő Retyezát hegyóriás, ott több a lomberdő, sokkal kevesebb 
a fenyves, a felület sem annyira szaggatott, ahogyan visszatekintve északra, 
a Kuszturák, a Kőomlások felhőkbe nyúló, szakadékos éle mutatja.

Hubert úgy látja: Ödön fázik. Ő vászonruhát visel, hiszen nyár van. Persze hogy 
fázik: a magasban csípős a levegő, azzá teszi a nyugtalankodó szélnek alattomosan be
szivárgó, hideg szárnya. Lassan levonulnak a nyugati sarok irányában, hogy a barakkhoz 
egy másik vonalon térjenek vissza.

A beszélgetés átterelődik a csobánokra.
-  Mi a véleményed, Ödön, ezekről az emberekről? Miféle életsorsú Adámoknak 

tartod őket például a favágó Adámok után? Neked, mint városban, társaságban élő fia
talembernek az üres hetek után csak-csak eszedbe jut a nő, és feltűnhet, hogy a mai napig 
még egyet sem láttál. Megfigyelhetted, hogy a legtöbbje pirospozsgás, erős ember, és 
egynek az arcáról se rí le a bánatos legények keserűségéből semmi.

Nincs is rá okuk. Ezek a maguk módja szerint jól élnek. Az első az, hogy jó a koszt
juk. Élelmük a tej, a túró, a brinza, mind frissen -  kiegészítve különböző változattal, 
ami az ő titkuk. Csupa tápláló étel, különbek, mint a taljánok frico-nak nevezett ünnepi 
étele, bár ahhoz is csak nagy ritkán jutnak. A frico főtt puliszka, kevert, tejfeles haba
réknak néz ki, de nem friss -  kiszáradt sajtnak a morzsaléka az, és az íze az embert 
mintha valami penészes dologra emlékeztetné. Ami aztán a húst illeti, arról még beszélni 
is kár.

A juhásznak, amikor kedve tartja, kiválaszt egy juhot és leszúrja. Számot kell adjon 
róla, mert megmarad a bőre. Ott szárad most is 2-3 a füst ki-be járta isztina lócáin. 
A számon kérő gazda van annyira megértő, beéri azzal is: a birka lezuhant és lábtörött 
volt, vagy torkán tépte meg a nyájra támadó farkas. A szaporulatból különben is kijár 
annyi-amennyi juh a derék csobán számára, no aztán -  túl a határ sincs éppen messze!

Szó, ami szó, a kosztolás jó, a szolgálat nem nehéz. Kézerővel meg munkát éppen
séggel keveset kell végezni. A sztina akár félig összedőlhet, jó az széljártában is, feles
leges mohával tömögetni a gerendaközöket, felesleges pótolni rajta a kiszáradt 
dránicát, a fazsindelyt. Éjszaka a kozsok, a suba, a gaica, a birkasapka többet ér a leg
épebb isztinánál is. Jó, jó, de található-e a jómódhoz legalább egyszer-egyszer Éva? 
Adám óta felszaporodtak azok is, és benépesítették a földet...

-  Ne féltsd te ezeket a fickókat! Már csak azért sem: ők nem 10 hónapot töltenek 
egyfolytában a vadonban, csak mindössze hármat!

Micsoda csekélység ez az erdei munkások idejéhez képest! Méghozzá az a 3 hónap 
is meg-megszakadozik. De hogyan? Megszakad akkor, ha parancs jön: juhokat kell lehaj
tani a hátszegi vásárra, vagy 8-10-et át kell adni az átutazó kupecnek. A csobán szívesen 
hajt le a városba, és a lentmaradást megtoldja 1-2 nappal. Megszakad akkor is, ha egy 
napon lóháton lányok, fiatal menyecskék -  bacsicák -  érkeznek fel a sztinához. Segíte
ni fognak a fejésnél, és elsürgölődnek a favödrökben habzó tej körül. Többnyire ala
csony termetű, barna hajú, fekete szemű, csinos teremtések, tiszták, mint a patyolat.
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Élénkek, édes a hangjuk, és nem gondot hoztak fel a havasra, hanem ők is örömmel 
jönnek. Szívesen látják viszont a legényt, ismerik jól, közülük fog kikerülni a vőlegény 
is, csak szolgálja előbb le azt a betyár 3 évet a katonaságnál, meg hogy ne hívják be há
borúba. A bacsicák fent maradnak a legelőn, ki egy hétig, ki kettőig. Ne féltsd tehát 
a csobánokat!

-  Ez már más! -  állapítja meg felélénkültén Ödön is. -  így igen, az a gróf is előbb 
cserélne Ciprián helyett - a csobánnal.

Az irigylendő helyzet megértő konstatálása után közelednek a sarokhoz. Ilié, az 
öreg pásztor -  kinéz legalább 70-nek -  megroskadtan üldögél egy kövön és maga elé 
bámul. Hosszú, zsíros hajfürtjei -  még nem őszültek meg -  csomókban nyúlnak a bir
kasapka alá. A lábán bocskor, ölében hosszú bot, kutyája mellette fekszik -  annyira süket 
az is, akár a gazdája, fel sem figyel a gyepen csendesen leérkező két idegen férfire.

Ráköszönnek Iliére.
Az öreg ültéből nem kel fel, betegesnek látszik, csak úgy félszemmel pislant feléjük, 

az odanyújtott baráti kéz sem érdekli, csak egy nagyot nyög. Közben a bárányok ked
vesen bégetnek. A kivénhedt kutya feltápászkodik, és csak úgy megszagolja a vendégeket, 
ránéz kérdőleg Iliére, aztán megnyugodva visszaheveredik melléje.

A szokásos téma az egészségi állapot körül forog; annyira rövidig tart, hogy percek 
múltán végeznek is vele. Amit Ilié kinyög, abból sem érteni sokat -  mintha annyit 
mondana: látjátok, még élek!

Hubert elmondja Iliéről, hogy egyike volt a legvagyonosabb juhászgazdáknak, több 
mint 30 évig élt ugyanazon a legelőn, ahol most más a gazda. A szegény embert szörnyű 
csapás érte: évek előtt, tél végén, mielőtt elindult volna az Al-Duna mellékéről fel 
a Retyezátra, az egész nyája -  az utolsó darabig - mételyben elpusztult. A métely 
bele-bele szokott vágni a nyájakba, kidöglik a harmada, a fele, az övét azonban a vészes 
járvány az utolsóig elvitte. Juhaiból csak a lenyúzott bőr maradt vissza. Szegény ember 
lett Iliéből, bele is öregedett. Fia átnősült a Regátba, egészen magára maradt, azóta 
csobán más gazdának -  könnyen megőrizhető, szelíd bárányok mellett -; de mint szolgát 
is csak jószívből tűrik meg a többi pásztor között. Azt is mondják róla: nemegyszer 
megteszi, hogy bejelentés nélkül odahagyja nyáját, és vele megy el a kutyája is. Keresik, 
keresik, és ott találnak rájuk, valahol a félreeső zugban. Leterített subáján mélázik, 
vagy alszik az öreg juhász, mellette alszik a kutyája. Lehet, hogy közben ettek valamit, 
ha volt mit. Ha pedig a kevés brinza elfogyott, az öreg csak visszaballag a kis kalibához, 
hogy a szolgálatot becsületesen átvegye: őrt állani tovább a juhocskák mellett. Ha elpusz
tulna a kutyája, meglehet, hogy az öreg gazdája is utánahalna.

Huberttel történt meg egy alkalommal: felkereste Iliét, aki akkoriban a zenógai 
fennsíkon pásztorkodott. Fiatal berbecsek, kosok voltak őrizetére bízva. Egy gyenge, 
vagy beteges, akár sánta kost kívánt tőle megvásárolni, hogy annak dögteste mellett 
lesre üljön ki szirti sasra, keselyűre. Ám sem az öreget, sem kutyáját -  azt a bozontos 
sötétszürkét -  a nyájnál nem találta. Ilié másnap estére sem tért vissza a tanyájára. 
Hubertnak kellett gondoskodnia a nyáj őrzéséről, szerencsére volt kéznél lóhajcsár, aki 
a szolgálatot átvette. Csak harmadnapra derült ki, hogy Ilié legelőről legelőre elkóbo
rolt, mintha a saját juhait keresné, amik már évekkel előbb elvesztek a szeme elől. 
A nekibúsult jóembert -  a juhászok bolygó szellemképét -  úgy vezették vissza mások 
a nyájához.

Ilié láttára a két fiatal erdésznek könnyű megerősítenie azt a régi és örök igazságot: 
kár bizony megöregedni, nemcsak a jól járó lónak, meg a szép asszonynak, hanem
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éppen akkora kár, ha nem nagyobb, megrokkanni Ádám fiának is. Mert ahogyan 
Luzsnikot nem, Cipriánt nem, Iliét sem érdekli az a fennálló helyzet: él-e még a Retye
záton vagy egy is annyi sokból, aki a paradicsomi Évának a lánya? Ha lenne is bár akár
hány, örömük úgysem lenne bennük. Ha pedig kihaltak volna azok is, akár az utolsóig, 
ahogy azt Ilié szeretett juhai tették, őmiattuk sem támadna bánat.

Berhinán, az üzem legrégibb pontján, pár napot terveznek eltölteni. 
A Lepusnik-völgyben vette kezdetét a fa termelés, és ott végezték az első ültetést is. 
Maga a tanya jobbára a múlt emlékeit őrzi, és ezentúl fejszés favágók helyett kapás 
ültetőket kell, hogy minél gyakrabban lásson.

Van a völgyben egy idegen tulajdonú erdőtest, amely a folyóra hajlik. Hallomás 
szerint az erdőre az alku máris folyik a tulajdonos és az olasz vállalat között. A két fél 
még nem jutott dűlőre. A cég ezúttal is potom áron szeretne a fához jutni, a faárak 
azonban időközben emelkedtek, és találkozott idegen vállalkozó, aki a céget előrelát
hatólag le fogja konkurrálni.

Erdély-szerte szinte dühöng a fatermelés; gőzfűrész épül egyik a másik után
-  mindezt a vasúton utazó is látja. A nagyméretű tarolások után új helyzetek állnak elő, 
amelyek mind ismertebbé válnak. Ami pl. az újságok téli híreit illeti, az már megszokott 
dolog, hogy a faluról falura átgyalogló pópát széttépték a farkasok, és csupán a csizmája 
maradt vissza. Ezzel szemben az nem mese, amiről a nyár eleji hírek adnak közlést. 
A valóság ugyanis az: ahogyan fogynak a Kárpátok fenyvesei, akkora mértékben szapo
rodnak -  kezdve a Hunyad megyei folyókról végig a Maros mentén évről évre -  a pusz
tító árvizek. A dévai ferences barátokat az emeletes zárdájukból szabályszerűen a víz 
önti ki. Úszik gabonástól, szénástól a drága Alföld, holott onnan nem is látni 
a Déli-Kárpátok félelmetes láncolatát. Hogy a hidak éppen úgy mind veszélyben vannak, 
amit már a malomvíziek is szemtől szembe megszenvednek. Az erdőpusztító titáni 
munkának ez az eredménye.

A pusztulásra Huberték már a Lepusnik völgyében látnak példát. A stanuletei kanyar
nál történt: az átázott rétegről széles sávban lecsúszott az erdőtalaj, és a folyómedret 
tuskóstól, kövestől 100 méterrel odább tolta el. Aki előbb látta, nehezen fog ráismerni 
a tájra, azt elcsúfítja a mezítelenre szakadt hegyoldal. Eltűnt a meglévő ösvény, és a gör
geteg folyvást omlik, a lezúdult tömeg pedig feltöltötte a medret, és idő kell hozzá, 
hogy a víz új utat mosson ki magának. Ilyen keletkezőben levő eróziókat tarvágások 
után több helyen lehet látni.

A hiba abban is áll, hogy a véderdőket annak idején kivétel nélkül a fatenyészet felső 
határán jelölték ki, ugyanakkor azonban nem vették figyelembe a még veszedelmesebb 
alsóbb szelvényeket. így kívánta ezt az irodákban hivatalosan megszerkesztett sablon, 
ami tudvalevőleg a bürokratizmus szüleménye, egyszersmind megölője az ésszerű ter
vezésnek. Hubert nem érezné magát hivatásos erdésznek, ha nem gondolna az alapve
tő előírásoknak, elsősorban az üzemterv, egyszersmind az érvényben levő kötlevél SOS 
jelű pontjainak megfelelő korrigálására. Sajnos a kilátások nem biztatók, hogy az elve- 
szőben lévő nyeles fejszének legalább a nyele megmenthető lenne. A bizonyos fejszé
nek fából készített nyelét jelentenék az erdő felújításának minduntalan visszatérő fel
adatai is. Berhina környéke ebből a szempontból sok tanulságot tár az erdészek elé.

Bejárják a közeli Szlevej vágást. A Szlevej hegyoldal aljában fele-fele arányban luc
fenyővel elegyes ősbükkös állt. Az övezet alig szélesebb 150 m-nél. Itt a közelmúltban 
az történt: a fenyőket mindjárt az üzem kezdetén kitermelték, a túlkoros bükkös pedig 
érintetlenül maradt vissza. Rá hamarosan a kiszálait erdőt -  a közel fekvő berhinai kert
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első termelvényeiből -  lucfenyő csemetével telepítették alá. Magának a fiatalosnak sűrű
sége 0,6 mutatószámmal becsülhető meg, az ilyen lehetett eredeti szerkezetében is. 
Az annál sűrűbb hálózatú ültetést az óriási bükkfák szétterjedő, vastag gyökérágai aka
dályozták meg. A fenyők igen szépen fejlődnek, szabályosak és erőteljesek, magasságuk 
túl van az 1 méteren. Veszteség nem észlelhető. Érdekes megfigyelni, hogy a bükk úju- 
latából semmit nem találni. Éppúgy erősebb gyomnövényeket sem, ha a gyomok fel 
is verődtek, a fenyőcsemeték már idejében leküzdötték azokat.

Lám, egy kép áll az erdészek előtt: kivételesen sikerült újraerdősítés alátelepítés 
alakjában. Az állomány szerkezetének vonásai is kedvezők: a természetes elegyülés kiala
kítása, azontúl a megbontott, magas koronaszint védő hatásának biztosítása, végül a fia
talost fenyegető gyomnövényzet visszaszorítása. De a kép arra is rámutat, hogy a fenn
álló bükkóriások előbb-utóbb legyűréssel fenyegetik az uralmuk alá került fiatal 
fenyőket. Az a kérdés: vajon a felújított erdőrészletre minő jövő vár?

A probléma várható kilátásai nem egészen világosak.
Az erdészek előtt a kétkorú, ún. középerdőnek valamennyire őserdő jellegű alakja 

áll. Az állománytípus a fahasználat következtében alakult ki olyképpen, mintha a végső 
korhatárt elért fenyő állomány a jóval korosabb bükkóriások nyomása alatt kipusztult 
volna, előbb azonban a fenyő állomány gondoskodott -  ezúttal emberi segítséggel -  
fajbeli utódairól. Hasonló esetekben azonban, ha már beavatkozás történt az eredeti 
állományba, az útban álló bükkfákat, mint nemkívánatos főfákat, már előzőleg szüksé
ges lett volna kitermelni, ill. a kitermelés lehetőségének hiányában „körülgyűrűzésseP 
pusztítani ki. Erről a műveletről az erdészek mindketten tanultak valamit a főiskolán. 
Hubert egyszer-másszor gondolkozott a viszonylag durva módszer alkalmazásáról is, 
de több okból sem szánta rá magát. Az ültetett, szép fiatalost féltette a rájuk zuhanó 
bükkfáktól, viszont az sincs kedvére, hogy a bükkfák fennállva maradtak. Helyesebb 
megoldás lett volna a túlkoros bükkfáknak idejében végzett eltávolítása. A bükkfákról 
a külső jelek alapján feltehető, hogy még évtizedekig életben fognak maradni -  foko
zódó nyomással késleltetve az aljfák fejlődését. Ami pedig az előbb-utóbb bekövetkező 
korhadásukat és összeroppanásukat illeti, az bármikor álljon be, a szálfává nőtt fenyőket 
mind érzékenyebb károsodás fogja érni.

Mindezeket mérlegelve, nem tudnak okosabb következtetésre jutni: az eredeti szer
kezetéhez közel hasonló, kétkorú, elegyes állományú erdőrészletet legjobb lesz sorsára 
hagyni. Amivel a maga idejében elkéstek, az már kielégítően nem javítható ki. Még szeren
cse, hogy kisebb részletről van szó. A bükkfák ez idő szerint inkább tehertételt, mint
sem értéket jelentenek, értékük a jövőben sem lesz. A föltevést igazolja a túlkoros fák 
minőségi állapota és a kiszállítási végpontok túl nagy távolsága. Csak védő hatásuk nyer 
egy időre némi jelentőséget -  a legjobb esetben is -, a gyér záródású fenyőszint szem
pontjából. A veszélyeztetett, különben is szerényebb tételt képviselő fenyőfák legfel
jebb arra lehetnek majd megfelelők, hogy -  megelőzve a lezuhanó bükkfáktól várható 
pusztulásukat -  annak idején valamely közeli építkezéshez vagy vízműhöz (híd, partvé
delem) beépíthetők lesznek. Mindenesetre okszerűbb lett volna az alátelepítés jellegű 
ültetést a fátlan vágásokba áthelyezni. Hubert elődje is jobbnak vélte a bükkfák körül- 
gyűrűzéssel történő kipusztításáról lemondani, vagy talán nem is gondolt rá.

A vágás felett széles övezetben zöldell a nyolctized sűrűségű, érintetlenül maradt 
véderdő. Kora átlagosan 100 év körüli, állománya lucfenyő. Az erdészek előbb újulatot 
keresnek a kitakarítatlan, elgyomosodott, a véderdővel közvetlenül szomszédos vágás
területen, de a kevés, könnyen összeszámolható példányból, amire rátalálnak, erdő soha
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sem fog válni. Annak ellenére sem lesz erdő -  újból fenyvest értve erdő alatt hogy 
a körülmények kedvezők. Hogy mit tekintsenek kedvezőnek, előveszik feltevésként az 
elméletet, ahogyan az a „könyvekben leírva vagyon”. A fennálló anyaállomány teremjen 
5-6 évenként magot, teremjen szórványosan és pásztánként mindössze egy-egy kiló 
magot, legyen az egy kiló mag csak 50%-ban csíraképes, az is jelent nagyjában 70 000 
magot, hordja el a kedvező irányba is át-átforduló szél a magnak csak egy részét a fátlan 
területre, máris ezernyi és ezernyi kis csemete kelhet ott életre.

Ezer helyett azonban a várva várt kicsi fákból találni hol tízet, hol egyet-egyet, álta
lában a legtöbb helyen egyet sem. Márpedig sem magevő madár, sem rágcsáló kisemlős 
nem szedi fel a szárnyra kelt magvakat, hanem más, káros természeti tényezők teszik 
azokat tönkre: a vízmosás, a szárazság és a gyom. Ezek miatt a tarvágásban nem érvé
nyesülhetnek mindazok a természeti hatások, amiket a tudósok a mikroklíma és a mik
robiológia tényezőinek tulajdonítanak.

Erre mutat mindjárt az a kép is, amit Hubert keresgél a vágásterületet borító faanyagon 
és a gyomból kiemelkedő tüskökön. Azok felületén szeretne megtelepedett csemetéket lát
ni, ahogyan az erdő az őserdőben újul fel. Erre nézve is előttük a példa. A kedvező fekvé
sénél fogva széltöréstől mentesnek maradt, több száz holdas véderdőben is ld-kidől és 
össze-összeroskad egy-egy fa, ami aztán korhadásnak indul. Maga a fa végleg el fog enyész
ni, de testén meg-megtelepszik a szomszédos fákról lehulló mag. Látni fogják: a zsenge cse
metékből helyenként egész kertecske képződik, melegházi, üde szőnyeg, azokból támad fel 
majd az új, az örök erdő. így újult fel évezredek óta a véderdő is. Elképesztő, hogy kint a 
vágásterületen ebből a természetes folyamatból nem figyelhetnek meg semmit sem.

A Szlevejről betekintést nyernek az úsztató csatornákkal feltárt, széles völgybe, ahol 
Hubert felgyújtással tett kísérletet vágástakarításra.

Száraz tavasznak egyik szerencsésen megválasztott napján, érzés szerint tartósan 
szélcsendes időben, belegyújtott a vágást ellepő gaznövényzetbe, hogy azzal együtt felper
zselje a teméntelen mennyiségű száraz fatörmeléket és fahulladékot is. A tüzelésre kije
lölt, katlanszerű területről a tűz nem terjedhetett kifelé; alul a széles folyó, felül a fenn
álló erdősáv mentén méternyi vastag hóréteg, kétoldalt csupasz sziklafalazat állta volna 
útját a bármekkora lángokkal lobogó tűznek.

És a nagy eseménynél az történt, amire Hubert legkevésbé számított. A folyó part
jának több pontjáról eleinte gyenge áramlással elinduló tűz hirtelen erőre kapva nagy 
gyorsan futott végig a száraz gyomtömeg felületén, és percek múltán felérkezett a 600 m 
magasságban védőgyűrűt alkotó tömör hórétegig. És nemhogy ott lefékeződött volna, 
hanem a véderdő szálfáiról a hóra lehullott és a fák törzsére felfutó szakállas zuzmó 
(Usnea barbata) csóváin át a szélső fák koronáira pillanatok alatt felszaladt és leperzselt 
néhány fát. Ez még kisebb baj lett volna! A lángolva futó tűz azonban a gyomnövényzet 
zömébe nem kapott bele, és a fatörmeléket is éppen csak megperkelte, bekormozta, de 
el nem hamvasztotta. A gondosan kitervezett és egyébként szerencsés lefolyású begyújtással 
tehát a kitűzött célt nem érte el. Ezek után Hubert a további kísérletekről le is mondott.

A v é d e r d ő k  k ij e l ö l é s e . Huberték, átvergődve a kiválasztott vonalon, elérkeznek 
véderdősávhoz. A rétegvonalak mentén haladó sáv szélessége 400 m. Ez a méret a véder
dők üzemtervi térképének tanúsága szerint szabványszerűnek tekinthető.

Az erdészeket legelsőben a véderdő terepjellege lepi meg, mert annak domborzati- 
és lejtviszonyai jóval kedvezőbbek, mint az alanti tarvágásé. Maga a véderdő alig lejtős, 
parkszerű sétányhoz hasonló. Talaja nem is gyomos, se nem gyepes, és a legtöbb helyen 
puha mohaszőnyeg takarja. Indokoltnak látszik a feltevés: szükség volt-e ezen a hegyhá

745



tón a véderdőt 400 m szélességben kijelölni, hogy az -  az erdész szemléletével bírálva el
-  évszázadokra védje a lefoglalt területet? Itt megtette volna jóval keskenyebb erdősáv 
is, amely biztosítja a fatenyészet természetes, felső határát. Ebből a szempontból 
Szlevejen különösen kedvező a helyzet. Közvetlenül az erdősáv folytatásaként jelenté
keny területet foglal el a törpefenyő, ami szívósabb fafaj a luc- és havasifenyőnél is. 
Összefüggő tömegével kifogástalanul betölti a véderdők számára szánt feladatot: ellen
áll a kő- és hógörgetegnek, talajcsúszásnak, vízmosásnak, és megvédi a források környe
zetét. Fája ruganyos és törheteden, sérüléseit önerejéből is kipótolja.

A harmadik estén -  június végére járt az idő -  a két erdész szalonkahúzásra áll 
ki a berhinai völgyben. Újszerű élmény a magasból hallani a Kárpátokban költő, 
kedves hosszúcsőrű korrogását, az ismert hangot, ami a lankás vidékek erdeiben már
ciusban dobogtatja meg a vadász szívét. Még ha lenne is kezükben sörétes fegyver, nem 
érnék el a nagy magasságban szálló barna pontokat, amint beolvadnak a hegyoldalak 
sötét hátterébe.

12. Küldönc érkezik fel a barakkhoz

Vállára vetett általvetőben hazai postát hoz fel Rafan, a malomvízi cigány. A java postát 
már leadta az alsóbb vágásokban, ahol a négy alerdész dolgozik. Az asszonyok tiszta 
fehérneműt küldtek fel váltásra, nem feledkezve meg egy és más hazai ételneműről 
sem. Hubert gazdasszonya ezúttal kivételesen figyelmes volt: Rafanra friss tésztaneműt 
bízott, hozzá mellékelve a felgyülemlett postát. Örömmel fogadják azt is; ami 
a nagyvilágban újság, az még nagyobb újság a vadonban.

Rafan derék ember, leghasznosabb tagja a malomvízi cigány népnek. Nem kint 
az erdőt lakja, hanem családja részére a községben szerzett lakást, és onnan várja, 
hogy napszámba hívják. Ő az erdészet hivatalos személyi teherhordozója. Amikor az 
égvilágon egyetlen munkást sem kapni, Rafan kész a szolgálatra és azt becsületesen el 
is végzi. Az idejéből ezúttal is futja. Hubert mindjárt tervbe veszi, hogy másnap 
nyélbe fogják ütni a kirándulást -  fel az igazi Retyezátra: a nagy tengerszemek 
vadregényes, ragyogó tájára. Ödön arrafelé még nem járt, Hubert is ritkán jut fel 
a Kőomlások zergeparadicsomába. Rafan, a baltával felszerelt kísérő, segítség lesz a 
kintalvásos túrához

Az útnak gyalogosan vágnak neki, a szolgálati lovakat visszahagyják Berhinán, a réten.
Kilépve az erdők zónájából, megnyílik előttük az alhavasi táj -  jellegzetes egysze

rűsége mellett is -  sajátos szépségével. Szembetűnő a térmértékek nagyvonalúsága: 
a kisebb-nagyobb sötétzöld mezők a tűlevelű törpecserjék remízeit jelentik, a világosabb 
foltokat különleges, tömött növényflóra futja be, azon túl kékbe vesző szürkeséggel 
a kőmezők csendes térsége érkezik el a gránitsziklák sötétlő bástyafaláig.

A régebbi ösvénynek a kövek halmazától lépcsőzetes nyomvonala alacsony fakereszt 
mellett vezet el. Bevésett leírása lekopott, félredőlt a mohától belepett, csonka fadarab 
is. Egy Oprean nevű csobán nyugszik ott, akit azon a helyen évtizedekkel ezelőtt a villám 
sújtott agyon. Csodálatos volt annak a villámostornak a lecsapása arra az egyeden ember
re, aki számtalan kimagasló szirt, bucka, bérc, egyes fa között juhai mellett ott állt feszesen, 
és várta a felette háborgó, sötét felhők elviharzását. Vajon a magányos legényre a tüszőjét 
díszítő fémkapcsok és a kés pengéje „szívták le” az égből a gyilkos szikrát?

2000 méter magasságban járnak. Nagyobb tisztásra érkeznek, szőnyegét fehér vad- 
lóherés pázsit borítja, ámde legelő jószág sehol nem látható.
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Ott nagyvonalú terv van kialakulóban. Juhok helyett készülnek áttérni a szarvasmarha 
legeltetésére. A cél: magasabb „alpesi gazdálkodás” A nyár elejére már kiaszó Alföldről 
járja majd növendékmarha az „ózondús” havasnak ki nem száradó, üde pázsitját, hogy 
erősödjék fel tüdőben, csontozatban, húsban. A próba már megtörtént: Szeged-vidéld 
csorda nyaralt át, 100 nap alatt valamennyi üsző felszedte magára átlag a 100 kilót. És a 
csordát baj sem érte. A terelő pulik különbnek bizonyultak az erdélyi juhászok kutyáinál. 
A pulik nem engedték szétszéledni a csordát; a meredekről marha nem is zuhant le, med
ve sem ütötte le a cserjésbe betévedt üszőt. Rend volt a legelőn, ezt kívánta meg az is, ami 
túl a legelőkön, az erdőkben volt, s ezt kívánta meg a fenntartott „tilos” terület fogalma is.

A t ö r p e f e n y ő  c s e r j é s e k  p r o b l é m á i . A Szlevej-Voilasza legelő egyike a legjobb 
minőségű vadherés legelőknek, emellett domborzati viszonyai is kivételesen kedvezők. 
Hegyháta egészében hosszúkás alakúra nyújtott, ellaposodó kenyérhez hasonló, csak az 
oldalairól ível le menedékesen a meredekre. A mintegy 1500 holdra felmenő területé
ből közel 1000 hold kínálkozik szarvasmarha-legeltetésre alkalmasnak, a fennsíknak 
egyharmadát azonban a törpefenyő bokorerdeje foglalta le magának. A földön kúszó cserje 
a hegyháton közel-távol kiterített szőnyegek alakjában terjed szét, és több helyen továb
bi térfoglalása figyelhető meg. Ez a helyzet teszi időszerűvé a Pimis mugova\ való tüzete
sebb foglalkozást.

A törpefenyőről ismeretes, hogy zárt erdőszőnyeget alkot, és a legigénytelenebb 
fenyőfaj, térfoglalási kapacitása pedig a tűlevelűek családjában a legerősebb. Már 8-10 
éves korában magot hoz, magja nagyszámú, felújulóképessége rendkívül nagy, és a föl
dön kúszó ágai is meggyökeresednek. Fája szívós, kemény, és a cserje elél akár 100 évig 
is. A Retyezát-hegységben harmadrendű fává sem szokott megnőni, inkább csak ágas- 
bogas cserje marad. Ahol teljes sűrűségű szőnyeget képez, ott embernek sem járható, 
ruganyos takaróján legfeljebb a medve képes áthaladni. Ahol a cserjést vízerek és gye
pes tisztások vonalai nyitják meg, szívesen tartózkodik benne -  éppen a bőgés idején -  
a kárpáti szarvas. Védelme alá menekül a felriasztott zerge is, különben elkerüli. Ritkán 
fordul elő, hogy a cserjésbe vaddisznó húzódjék, az őz legfeljebb a szélén telepszik 
meg. Ezek után látható: mint havasalji, természetes remízek (vadsűrűk) vadvédelmi 
szempontból sem jelentősek. Az 1-2-es számmal nyilvántartható nyúl és róka, amik az 
alpesi magasságot lakják, csak mint az életközösség tagjai érdemelnek említést. A farkasról 
feltehető, hogy hosszú kóborlásai során a cserjésben megpihen, kölykezése azonban a 
törpefenyvesben bizonytalan, nem bizonyítható. A törpefenyvesek madárvilága éppúgy 
nagyon szegény (elvétve siketfajd, helyi specialitásként mezei fogoly fordul elő).

Hogy a cserjés lepte fennsík végehosszat legeltethető legyen, nyiladék jellegű, kivá
gott vonalakra van szükség. Ezek nélkül a szarvasmarha, de a juh sem járhatná be a legelő 
fátlan részeit. Éppen Szlevejen készültek ilyen kivágások. A kikerülő faanyag kiszáradt 
állapotban bőségesen ellátja a pásztorokat tüzelővel. Ennek azután hasznát látják a kö
zeli véderdők és a támadásnak legelőbb kitett cirbolyafenyők is, amiket a pásztorok 
a juhászat idejében erősen megrongáltak.

Hubert tervei között több irányban szerepelnek az útban álló cserjések problémái. 
A nagymarha előtt ugyanis nem elegendő a cserjék levágása, szükséges azonfelül 
a gyantadús és lassan elkorhadó, éles tuskók kiirtása is. Ez viszont túl költséges művelet, 
és munkavállalók hiányában nem oldható meg. A megkísérelt tuskóirtás annyi előnnyel 
járt, hogy a szükségletnél nagyobb tömegű faanyag rakatokba összegyűjtve biztonságot 
nyújt a kolumbácsi légy esetleges rajzása esetére, mint füstölésre felhasználható, tarta
lékolt, kész anyag.
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A törpefenyő az uradalom alhavasi táján hozzávetőlegesen 4000 holdat foglal el. Fek
vésük szerint három osztályba sorolhatók: szükséges-, közömbös- és nemkívánatos cserjé
sekre. Az összefüggő cserjések egynegyede tekinthető közömbös jellegűnek, mert a kőtör
melékes talaj amúgy sem volna legeltetésre alkalmas. Előnyt jelentenek abból 
a szempontból, hogy a sűrű cserjéseket elborító hóréteg lassabban olvad el, ezáltal a cser
jés foltok mérséklik a leszivárgó víz gyorsaságát. Hátra volna további egynegyed, s ez 
a kb. ezer hold cserjés jelezhető olyan jellegűnek, amelyet a nélkülözhető, a felesleges,
ill. a nemkívánatos kifejezések valamelyike fed. Ezek a részlegek legeltetésre alkalmas 
területeket foglalnak el, lényegében útban állnak.

Olvasva az erdőkémia tárgyköréből, hogy a törpefenyő fájából előállítható faszén 
iparilag értéket jelent, Hubert a szenítés kérdését érdekelt körök előtt vetette fel. A kivi
telezés szempontjából nemhogy eredményt, de még biztatást sem ért el.

Hasonlóképpen járt a vágásokban bőven termő málna hasznosításának kérdésével is. 
A konzervgyár, amelyet egy kísérlet megpróbálására felhívott, kitérő választ adott.

Ezekből látható: számos erdei melléktermény nélkülözi akár a gazdasági, akár az ipari 
kultúrához vezető csekély érdeklődést is, pedig ez a kultúra a hegységbe valójában a köz- 
gazdasági haszonban jelentkező elevenséget hozhatna be.

Huberték közelednek a zergék birodalmához.
A zerge falkástól lakja legnagyobb számban a Zenóga- és Bukura-tengerszemek kör

nyékét. Hacsak hívatlan turistától nem, ők egyébként zavartalanul szemlélik az éles sze
mekkel apróra betekinthető térség mozduladan pontjait. A zerge a Retyezát kincse, 
a zergebak kampója Európa-szerte irigyelt vadásztrófea.

Ödön a látványt újságként élvezi: távcső segítségével reátalálnak az első falkára: 
11 zerge halad lassú mozgással a Porta Bukuri szakadéka felé. A tavak között az a meg
szokott váltójuk.

Az 5000 holdas fennsíkon éjszakára a vadászatra fenntartott házikóban szállnak meg. 
Szerencsére lezártan találják, nem kell bosszankodniuk; fegyelmezeden orvturisták 
(egyidejűleg orvhorgászok) be szokták törni a vadászház ajtaját, eltüzelik a kevés előké
szített tűzifát, aztán szemetelésük hátrahagyásával elillannak vissza a Zsil-völgy bánya
telepeire*. Ott tanultak kultúrát. Meg-meglopják a tengerszem pirospettyes pisztrángjait, 
a zergéket nyugalmas kadanjaikból üvöltésükkel futtatják ki. Hubertnak nemegyszer van 
baja a hívadan betolakodókkal. Annál szívesebben látja az olyan természetkutatókat, ami
nők voltak: a geológus Schafarzik, a talajtudós Treitz, a botanikus Jávorka, a paleonto
lógus Nopcsa. Felsorolja az ornitológus Danfordot, a zoológus Panthert, a darazsas 
Merkl Edét, a lepkész Diószeghyt, nemkülönben azokat a művelt turistákat, akik be
osztott vezetővel keresik fel a hegység ritka szép tájait.

Amikor a lenyugvó nap sugaraitól pirossal vonalozott tengerszemek partján vacso
rái falatozásba fognak, észreveszik a mellettük pihenő Rafanról, hogy az nem olyan, 
mint lenni szokott; fáradt és bágyadt. A feléje nyújtott sajtra is csak annyit mond: 
„keszenem” Hasa tájára mutogat, ami azt kell jelentse, hogy nincs étvágya. A szegény 
cigány beteg lehet, mert nem fogadja el a szalonnát sem. Meg kell, hogy kérdezzék: 
nem beteg-e? Betyág? -  megérti a kérdést, a válasz rá persze az, amit annyiszor halla
ni a havasokat járó embertől: nem tudom. De hogyan is tudhatná Rafan, betegség-e az, 
amit érez? Dore, dore -  fájást érez a hasában, a beleiben, ezt ismétli meg az összeku
porodott, vézna ember.

* A retyezáti turistakérdésről lásd a 67 számú bibliográfiai tételt.
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Hubert komolyan veszi a dolgot, megsajnálja a derék embert, nem is hagyja annyiban. 
Amennyire tőle telik, kifaggatja a cigányt: előfordult-e ez a fájás többször már azelőtt is?

-  Je, je -  igen, igen -, feleli Rafan, és lehörpinti az odanydjtott orvosságot, mert 
folyvást a thermoszra meresztette szemét, lehörpinti a kupakba öntött rumos teát. Erre 
megnyugszik, az élelemhez egyelőre nem nyúl, talán majd később.

Hubertot a dolog mindenesetre aggasztja. Ödönnek elmondja: ne adja az Isten, 
hogy valaki beteggé legyen a vadonban! Beteg emberekkel szerencsére a Retyezáton 
nem is szokott találkozni. Akiket munkásban, pásztorban, lóhajcsárban lát, ő előtte az 
mind egészséges embernek tűnik. Látszólag annak látszott Rafan is, előző este, amikor 
felérkezett a barakkhoz egészségesnek tűnt. Az aznapi járás sem árthatott meg neki, 
háti terhe mindössze hátizsákból meg egy lópokrócból állt. Volt, amikor a hátán 50 ki
lós zergebakkal járta a hegyeket, és az sem esett nehezére.

A két erdész előszedi a semmihez közel álló orvosi tudományát, és ahogyan szokás, fi
gyelmesebb vizsgálat alá veszik Rafan arcát: mit mutat az -  lázas tünetet-e, avagy halvány
ságot, mit mutatnak a szemei, azok az apró, fekete, cigány szemek? Nézik-nézik, de bizony 
nem állapítanak meg azokon észrevehetőbb változást. Márpedig úgy van: az anya is leg
előbb a gyereke arcáról ismeri fel, hogy azt rosszullét fogta-e el, éppen úgy a barát a barát
jánál is az arcról ismer rá a bajra. Rafannál ez a módszer nem válik be. Az India hindu ős
lakóitól örökölt cigány arcon képtelenség felfedezni áruló jelet, elhalványulást, sápadtságot. 
Pergamenbőrű, sovány arcának vonásai is a megszokottak, legalábbis Hubert olyannak ta
lálja. Egy ébként Rafan arcán annak előtte külön tanulmányozást ő sem végzett. Lázmérő 
nincs kéznél, a pulzusok megszámlálásával pedig okosabbak úgysem lennének. Ezzel nem 
kívánnak tovább sarlatán hiszemben eljárni, és az orvosnak való kérdést a maguk részéről 
lezárják. Egyben elhatározzák azt is, hogy a maródivá vált cigányt reggel útjára engedik, 
egyenesen haza, ők ketten pedig egy kitérővel vissza fognak menni Berhinára.

Rafannak egy7 újabb adag teára mégiscsak megjön az étvágya, és a kedve szerint be
falatozik. Ami neki még legjobban hiányzik, az nem is a tea, hanem a pálinka lenne; 
a malomvízi nép annál jobb orvosságot nem ismer. Távozása előtt Hubert még meg
hagyja a magát már jobban érző, nem is panaszkodó cigánynak: mielőbb keresse fel 
Hátszegen a megbízott uradalmi orvost. Erre nézve írással is ellátja.

13. A r e m e t e é l e t ű  „ e r d e i  e m b e T ” - n é l

A rövid nyári éjszakán, elszórakozva néhány élősdivel, hamar túljutnak, aztán a két erdész 
Bukura irányába veszi útját, és leereszkednek a vadregényes fekvésű tengerszemhez. 
A madárvilágból pipiseket látnak, ott fészkelnek a kőmezők gyepes tisztásain, és a magasban 
szirti sas száll át a gerincek felett. Zergéből megfigyelnek messziről ötöt, hármat, hetet
-  öreg kecskék a múlt évi fiatalokkal és azévi gidákkal -, és a távcső üvegjére kerül egyesen, 
kettesen a magányt kedvelő büszke bak is. A retyezáti antilopok életüket a fejedelmi vad mél
tóságához illő nyugalomban élvezik.

Ami Huberték számára a legkívánatosabb: nem látnak embert, aki az ünnepélyes hangu
laton csak rontana. Félreesik Papusa, a keletre fekvő legutolsó legelő is. Ott juhok járnak, 
mellettük a borjú nagyságú, bundás kutyák, a lárma azonban nem ér fel a Bukura kadanáig.

Egyenesen nekivágnak az erdőnek.
A magas szálerdőben a madárélet valamivel élénkebb. Ráismerni a mogyorós szaj

kó és a kis keresztcsőrű hangjára. Ahol parkszerűen változatosabb a részlet, ott a ma
gashegység örvös rigói zsivajognak.
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A völgyből felhallszik a Lepusnik egyhangú, halk morajlása. Ott viszi le -  a katlanban 
megrekedt hóréteg olvadó árjával bővülve -  a tengerszem fölös vizét. Ugyancsak a folyó 
gyűjtőpontján épült fel a duzzasztógát, ez volt a hegységben a legelső, és aki lakja, az Mazett.

Hubert sem látta közel egy esztendő óta az öreg gátőrt. A papusai gát jelenleg is 
üzemben áll, és felgyújtott vizével sokat segít a leúszó fán. Az úsztatott anyag már kiér
kezett a hegységből, a vége valahol Gurény község tájékán lehet. Ha minden jól megy, 
egy-két hét múlva az is le fog érkezni a gerebre.

Amikor a véderdő aljából letekintenek a völgybe, maga a gát környéke, ahogyan 
lenni szokott, néptelennek látszik. A gát azonban nem marad sokáig üresen. A távcsőben 
megjelenik egy ember, aki a gát kapui körül gyors léptekkel és -mozgással foglalatos
kodik. Rá lehet ismerni: ott Mazett, a gátőr végzi a dolgát.

Vele a fogadtatás másképpen megy, mint az áléit Luzsnikkal, sokkal élénkebb a kéz
fogás is annál, ahogyan Cipriánnal, a barakkjában megbújt kártyavető, szomorú emberrel 
történt. Mazett gátőrtársaival szemben más faragású ember, mint remeteéletű is kü
lönb azoknál. Ha van hasonló életű valaki, úgy Mazett az a férfi, aki Robinson módjára 
élte le nem is az éveit, hanem csaknem az egész életét. Nem tenger vette körül, hanem 
a végtelen vadon: kanadai őserdő és kisázsiai nagy hegyek. Odahaza is az Appenninek 
bércei, és vagy 30 év óta az erdélyi Kárpátok lesötétlő gerincei zárták körül őrhelyét. 
Azért is választotta a gátőrszolgálatot -- akkor is a legtávolabbi gátnál -, hogy munká
jában senki ember ne zavarhassa. Legyen az a munka a gátművek kifogástalan rendbe
tartása, és legyen az a foglalatosság a közelben megtalálható -  vadászat.

Elég Mazettra rátekinteni, és kész róla a vélemény. Nála nem szükséges előre tudni, 
a vadászérzékű ember rögtön tisztában van vele, hogy előtte született orvvadász áll. Jó 
megjelenésű, tagbaszakadt, középtermetű férfi, túl a 60-on, öltözete vadászos, járása 
korát meghazudtolóan ruganyos. Mozgékony, nyugtalan az egész ember, aki hol a nagyobb 
feladatok elvégzése után van, hol azok kitervezése előtt áll, de mindenképpen indulás
ra készen.

Nem igazi vérvonalú olasz típus: haja ugyan fakult, de sötétszőke lehetett, szakálla 
őszesbe vegyülően vörhenyes. Talán senkin nem áll olyan jól az a franciásan kissé hegye
sedére nyírott és gondozott szakáll, mint Mazetton. Bajusza a szakállhoz arányos és az 
is gondozott. Bátor, nyílt fellépése is fölényes magatartásra vall. Arca mosolygós, de 
nem vigyorgó, mint Luzsniké. Arcán az a nyugodtság él, ami a megelégedett emberét 
jellemzi, vagy olyan ember arcát, akiben az a gondolat él: ám higgyetek rólam, amit 
akartok, én tudom, ki vagyok én, az elszántak egyike, a bátrak egyike, a szenvedélyes 
vadász, akinek annyi pazar élményben volt része.

A közlékenység, a dicsekvés annyira távol áll tőle, hogy magamagáról és múltjáról 
egyáltalán nem is beszél, még legközelebbi munkatársai sem hallottak tőle semmit. 
Családi viszonyai ismeretlenek. A kantinokba nem jár le, úgy mondják: bort, szeszt 
rendszeresen nem fogyaszt. Csak ha Cipriánnal jön néhanapján össze, koccint vele, 
de azt is csak a cimbora kedvére teszi. Luzsnikkal még kevesebb a beszélnivalója, az 
öreg a sok pálinkától már csak hebeg. Bámulatos, hogy Mazett nem dohányzik. Az effé
léktől még prémvadász korában szokhatott el. És olyannak is maradt -  megszabadult 
azoktól a kínzó gondoktól, amik a remete embert halálra gyötrik. Mégiscsak imponáló, 
hogy mindezt a vadászatért tette! Minden áldozatot meghozott azért a szenvedélyért, 
amely ő előtte minden egyebek felett az első.

Maga a gát a legtöbb dolgot tavasztól kora őszig adja. Szerkezetét is megviselte az 
idő; sok rajta a reparálnivaló: a munka fúrásból, faragásból, idomok kiszabásából áll.
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A szerszámok kéznél állnak, mellettük valami furcsa készítményből is látni kettőt- 
hármat. Hubert nem ismerős velük, ezért Mazett adja meg a magyarázatot. Fáklyát he
lyettesítő kötegek azok, sodrófa alakúak: méter hosszú, száraz, hasított fenyőpálcák, 
dróttal csóvába kötve. Az egyik végén begyújtva a gyantás fáklya óra hosszán ég, és az 
ember tetszés szerint járhat vele. Egy fogással lehet bemártani a vízbe, vagy benyom
ni a hóba és a fáklya kialszik. A gát körül éjszaka ad jó szolgálatot. Feltehető az is, 
hogy Mazett jó hasznát veszi akkor is, amikor a fenyőerdő sötétjében titokzatos út
jaira indul

Mazett a téli hónapokban leköltözhetett volna a barakkokhoz, ezt a szolgálata is 
megengedné, ő azonban fent maradt a gátnál, a társaságot amúgy sem kedveli. Róla va
lóban el lehet mondani, hogy a több száz erdei munkás között szinte észrevétlenül éli a 
napjait, ő zavarja legkevésbé a magazinok levegőjét. A magány már ifjúkorában hozzá 
tartozott élete menetrendjéhez; legfőképpen volt magamagára utalva mint vadász. Ne
ki magának kellett kifinomult érzékszerveivel kihallgatni, kinyomozni, megfigyelni, fel
keresni, beközelíteni, meglesni -  ösvénytelen erdők mélyén, sziklafalazatok párkányain, 
havasalji kőmezőkön -  az elrejtőzött vadat. Remeteségében is összenőtt a vadon fensé
ges csendjével, viharok zúgásával, patakvizek altató csobogásával, a fenyő balzsamos il
latával, a nyugalomnak lelket eltöltő hangulatával, és -  élt és él az emlékeinek. Élmé
nyekben változatos múltja számára olyan kincsesbányát jelent, ahonnan kedve szerint 
keresheti elő életének feledhetetlen, újból és újból felizgató eseményeit. De keresnie se 
kell azokat, mert azok maguktól is feltörnek -  lelkében a tavasz ébredésével; az őszi er
dők lombhullásával, a behavazott téli táj kitáruló térségével innen és túl az Ogerencián.

Az erdészek a hangulattól élénken beszélgetésbe kezdenek Mazett-tal. O minden 
kérdésre kész a rövid felelettel, csak egy kérdés jön a legkevesebbet szóba -  a vad! 
Ez már kényes téma, és legkevésbé való éppen az érdekelt főerdésztől hallani.

Hubert a jágerek útján tudja Mazettről, hogy világéletében orvvadász volt. Nem 
vadorzó, hanem fegyveres vadász, aki kanadai trapper korában is fegyverrel szerezte 
meg a prémet. Kanadából átvetődött az abesszín hegyekbe. Ahol nem volt gátőrre 
szükség, beállt favágónak vagy csúsztatóépítőnek. Afrikában a vadászat miatt valami 
fegyveres csetepatéja támadt, erre átvitorlázott a kisázsiai Taurusba. Ott nem mehetett 
valami jól a dolga (nyilván kevés volt a vad), miért is az olasz cégekkel átnyergelt 
Erdélybe. Kezdte a Zsil-völgyi erdőkben, és onnan került át a szomszédos Retyezátra, 
ahol mindmáig megmaradt. Itt talált rá kedvenc vadjaira a nagy fenyvesekben és a magas 
szirteken: rátalált a pulyka nagyságú fajdkakasra és a szökdelő, kampós trófeájú zergére. 
És miért ne érdekelte volna a medve is, a télen elhúzódó, mogorva ősvad, amikor azt 
álmából felriasztva, a „gaura” előtt közel birokra is kelhetett volna vele?

A gáton összegyűlt hármas kompánia pihenőt tart Mazett kunyhója előtt, ki-ki 
gömbfából kiszabott tuskókra ül le. Hubert megkockáztatja a kérdést (a románba lehet 
németet is keverni): vajon észlelt-e a tél folyamán zergét valahol a gát feletti vágásokban, 
ahová a tengerszemek zergéje is levonul télen a málnacserje duzzadt rügyére, gallyára? 
Az öreg cimbora most elkomolyodik, de nagyon. Viaskodik magában: mi is legyen a vála
sza? Megvallja-e azt, amit már egyesek úg\ris tudnak róla, legelőbb tudta meg az a hosszú 
bajuszú jáger, aki mindig barátságosan szokott közeledni feléje? Tőle értesülhetett 
Hubert is, a Dumnu Oberferster.

Nagy a baj, de úgy van!
Mazettnak a szemei erősen megromlottak, és a táj, amit maga előtt lát, évről évre 

homályosabb. A zerge élességű szemek annyira legyengültek, amilyenek a vaddisznó

751



szemei. Mazett hallása ma is finom. Meghallja távolból a nagykakas halk tak-takját, fel
veszi a császármadár tűvékony szólamát, elkapja a hajnalban kört repülő szalonka kor- 
rogását, de szemei nem veszik ki a sötét lombozatban eltakart kakas fel-felemelkedő 
nyakát, sem a beszálló madarat, és nem látja a hóból feketéllő zerge alakját sem. Ráadá
sul homályba vész a fegyver célgömbje is!

Ezt árulja el Mazett arcán a szótlanságból is kiérződő, panaszos hang. Fájó volna 
ezért ennél a témánál maradni. És Hubert maga sem tehet róla, de sajnálkozással tekint 
a megrokkant orvvadászra, akinek van múltja, de jövője már nincs. A személyi bátorság 
valamiképpen tiszteletet ébreszt még az ellenfélben is. így van Hubert is szívének érzé
sével, amikor -  nem minden meghatottság nélkül -  búcsút vesznek Mazett-től, és a remete 
gátőrt odahagyják csendes, árva magányában.

Elhagyatott Adám volt ő egész életében, aki a vadont Éva nélkül is Paradicsom
ként szerette és szereti ma is.

Ami Mazettnak a retyezáti múltját illeti, erről nincsen biztos adat. Nem is kutat
ják, mert nem vezetne célhoz. A jágerek is csak annyit hallottak felőle, hogy hírhedt 
orvvadász volt, és annak maradt volna papusai gátőri posztján is -  kirándulásait azon
ban áthelyezte távolabbi tájakra, amiket élőbbről jobban ismert. Mazett vezette volna 
be annak idején „Signore Vittorio”-t, a neves Zsil-völgyi orvvadászt, a vadászatba, 
és kísérte el útjain a határtalan vadászbirodalom Romániába is átnyúló vadonjaiba. 
A vakmerő, bátor mesterhez méltónak bizonyult a tanítvány, és a barátság közöttük 
ma is fennáll -  így mondja a fáma. És testet ölt a hagyományos barátság nem annyira 
tavasztól őszig, hanem télen, a tél közepén, amikor a Retyezát jágerei, erdészei -  eléggé 
ügyetlenek hozzá -  a sínyomokat csak képzeletben követhetik a havas tetőkön, azok 
élén a két előretörő, fegyveres alakot. Elöl a Herkules-alkatú, borotvált képű, szem
üveges férfi, Signore Vittorio, mögötte a nyomában ívelő, szakállas vadász, Mazett.

Visszaérkezve a magasövezeti kiszállásról, Berhinától elkezdik a levonulást szakasz
ról szakaszra, hazáig.

Guraapinál megállást tartva újból felkeresik a vágásokat, hogy a felvételezési mun
kát felülvizsgálják. József és János alerdészek csoportjánál a munka simán megy. 
Maguk az alerdészek is a tapasztalt, nyugodt emberekből valók, tekintélyük is megvan 
a cég megbízottjai előtt. A rögzített selejtszázalék bevezetése kezdi kizárni azt a sok 
heves vitát, ami a múltban elkeseríthette őket.

Antal és András alerdészek csoportjánál már valamivel nehezebben megy a dolog. 
Sok a veszekedés a méretek miatt. A panasz a céggel szemben jogos. Ha darabról 
darabra szigorúan vennék a méreteket, a munka nem haladna előre, sőt idejére el sem 
volna végezhető. A gömbfa közelítését meg kell előzze a kitermelt anyag teljes 
számbavétele. Hubert a helyzetet megérti, csak maguk között minősíti külön-külön 
az embereit.

Antal erdélyi, András Arad megyei erdész. Magatartásukra már ez a körülmény 
is magyarázatot ad. A nagy, tarvágásos üzemeknél szolgált Antal valamivel elnézőbb 
a hibákkal szemben, azt szokta meg. András viszont a Maros menti értékes tölgyes 
erdők fahasználatánál hozzá szokott a centiméter-pontossághoz, azt kívánná betartat
ni a Retyezáton is. Neki éppen annyira nehéz engedni a pontosságból, ahogyan a du
nántúli Hubert sem tudja magát abba beleélni, hogy a centiméter helyett ki kell békül- 
nie a deciméterrel is, ha azt akarja, hogy a felvételezéssel idejében végezzenek. A tuskó 
magassága, az úsztatási többlet és a hossztolás kiszabásán, ha már megtörtént, úgysem 
lehet változtatni.
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András, Víg a neve, bár ő maga nagyon is komoly ember, a többi alerdész mellett 
termetre a legkisebb. Kicsi ember, de erős, mint a bors. Nehéz lesz szegénynek beleél
nie magát, hogy egy pongyola szövegezésű kötlevél alapján, és az olasz vállalatnál ural
kodó makacs szellem mellett, ez másként nem mehet.

Hubert a bejegyzések felett mindkét félnél ellenőrzést tart, rámutat egyik-másik 
hibára és hiányosságra, aztán a teendőket Ambrózival tárgyalja meg.

14. Találkozás a hegyekben élő nővel

Guraapiról lehaladnak Gurazlatiba, s a magazint népesebbnek találják, mint feljövet 
volt. Ott osztják szét a munkáscsoportok számára a fanyerges, málháslovakkal napról 
napra felhordott élelmiszert és egyéb szükséges holmit.

A Malomvízről felérkezett lóhajcsárok elmondják, hogy a községben időközben külö
nös esemény nem történt. A kisebb hidakat ugyan elsodorta az árvíz, de a mezőt jégeső 
nem érte, a szilvatermés jónak mutatkozik, cujka (pálinka) lesz bőven.

A faúsztatás jól halad, mondják az olasz munkások; Domboló, a vezér, derekasan 
nyomja a dolgot.

A kantinban jelen van Ferró. O is vezető ember, helyettese Ambrózinak, ő győzi 
a lótást-futást a munkáscsoportok között. Középtermetű, szívós, katonás férfi, fegyel
mezett és józan, beéri az eléje helyezett boros hosszúlépéssel, aztán jegyzeteibe mélyed. 
Ferró az intelligens munkás benyomását kelti.

Huberték betérnek a fenntartott tiszti szobába és lepakolóznak. Ott fogják az éjszakát 
tölteni. A szobába a kantin felől áthangzik a szokásos zsivaj.

Hubertnak eszébe jut Rafan. Erre átlép a kantinba, és Osvaldó kantinosnál érdek
lődik a cigány felől. A válasz megnyugtató. Rafan Zenógáról dél felé érkezett le, pihent 
egy jó órát, lehajtott két poharacska pálinkát, azt ki is fizette, aztán nyakába vette 
az utat, hogy estére hazaérkezzék. Nem látszott rajta, hogy beteg lenne. Panasza nem 
volt, szükség esetén valamit segíthettek volna rajta. Bizonyos orvosságot a telepeken állan
dóan tartanak, igaz, hogy azt nem szokták igénybe venni. Legtöbb a kötszer, szeren
csére arra is ritkán kerül sor. A nagybeteggel meg az történik: összeácsolt hordágyon 
4-6 munkás leviszi Malomvízre, onnan szekérre kerül, majd vasútra és beszállítják 
a vármegyei kórházba. Ilyen évek óta egyszer fordult elő -  látogatóba jött, öreg, fel- 
puffadt olaszt szállítottak be Dévára.

Ödön a medvére kíváncsi. Felkeresi Nikolaj úrfit. Ott találják Petrut, aki szokásos, vi- 
gyorgó grimaszával üdvözli őket. Éppen a kását helyezi famelencében a medve elé. Valaki 
felbiztatta Petrut, a medve gondozóját, hogy iparkodjék róla bolhát fogni. Ha a medvén olyan 
bolhát találna, amilyen az angol Rothschild gyűjteményéből még hiányzik, nagy pénzt 
kapna érte. Petru azonban sokkal gyámoltalanabb ember, semhogy ilyennel foglalkozzék.

Huberték a vacsorájukat nem a szobában fogyasztják el. Jobban esik kint maradni 
a tornác végén és ott élvezni a nyári este hűvösebb illatát.

Eközben a patak menti, alsó barakk felől felérkezik -  csomó frissen kimosott ruhá
val az ölében -  Léna, Petru felesége. Léna az egyetlen nő, akit a négy hét folyamán lát
nak. Hubert már ismeri, néhanapján találkozott vele a telepen. Ödön előtt újság, jól 
meg is nézi a mezítlábától fel a szarvakkal díszített fejtetőig.

-  A Retyezát tündére! -  jegyzi meg Hubert.
Léna az urakra odamosolyog, és a nőket jellemző apró -  mondjuk -, kecses léptekkel 

elhaladva kiteregeti a vízbe áztatott ruhaneműt -  tarka asztalterítőt, konyharuhát, inge
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két -  a barakk előtti térség farakásaira és korlátaira. Forgolódik és ügyeskedik. Hátul
ról szemlélve formás, fiatal nőnek vélné az ember, arca azonban elárul három, három 
és fél, jobban rátekintve négy évtizedet, hozzá még egynéhány évet. Ez már nagy idő 
a román paraszti nő életében, ami nem hoz már újravirágzást, hacsak az arcára kent festék 
nem kelti a színes virág illúzióját. Munkáját elvégezve választékosán lelibeg vissza, 
az alsó barakkba, majd rövidesen visszatér, de már cipő is van a lábán, nyakán sárga és kék 
gyöngysor, hímzettre váltott ingje felett csillogó pénzérmék füzére díszlik. Hanyagul 
csak nem léphet be a sok férfi közé! Haja fényesebb és simított, mint az előbb. Arca 
színén is javított valamit, ha ugyan fog rajta az újabb kulimász. Hogy szagos szappannal 
kimosott, könnyű öltözete mit áraszt illatból, azt csak közelről vehetné fel az erdészeknek 
az idegen szagok iránt érzékeny orra. Léna tetőtől talpig rendbe hozta magát, végtére 
este van, addig pedig ő már kidolgozta magát. És ki tudja: nem kíván-e ő is olyan hódító 
Éva lenni, amilyenek a Corriere della Sera lapjairól kacsintanak le a kedveden Adámokra?

Ami Petrut, az ostoba férjet illeti, annak a fején ugyan a szarvakat nem látni, de 
Petru miatt illeghet-billeghet az asztaloknál ülő férfiak körül. Azokon azonban csak 
rajt' ül a nehéz kedvetlenség. Egyik-másik még csak odaszól valamit a varázsló 
Lénának, aztán a helyükről feltápászkodnak és nehéz léptekkel leballagnak az alsó barakk 
felé. Ott van a munkások tanyája; több elválasztott helyiség ágyzsákokkal, az egyik szoba 
az alerdészeké, egy kisebb fülke pedig Petruék otthona. Abban tükör is van meg mosdó, 
ami a többi helyiségből hiányzik. A férfiak kint szoktak mosdózni a patakban, télen 
meg hóval dörzsölik le a testüket.

Mindenesetre szó férhetne ahhoz, hogyan tudott Léna, a valamikor csinos nő, 
Petrunak, az együgyű, amellett koldusszegény embernek az élettársa lenni. Léna ma is 
szemrevaló nő. Nem abból a fajtából való, akit a tüzes szem, a haj sötétsége jellemez, 
pedig ilyen a legtöbb. Léna kék szemű, haja világosabb, arcának vonásai a szende, bájos 
nő megnyerő képére vallanak. O tudhatja, miért szegődött az erdei munkahelyekre beállt 
Petru mellé.

Petru az erdészek részére még behoz egy nagy bögrében holmi hígított feketeká
vét, melléje helyezi a porcelán tányért, rajta ökölnyi cukordarabokkal, amiket a kan
tinos a kicsorbult nagykéssel repesztett le a torpedó nagyságú, fekete papíros cukor- 
süvegből. Petru aztán -  fején az odanőtt hatalmas birkasüveggel -  kicsoszog a szo
bából.

Ferró az utolsó, aki elhagyja a kantint, és a hátsó ösvényen lemegy a barakkba. 
Osvaldó elfújja a lámpást, aztán csend borul a tanyára. Annyit még a cipő kopogásából 
hallani: Léna is elvonult, hogy nyugovóra térjen.

15. A kitermelt fa víziúton

Másnap reggel Huberték lóra szállva elindulnak lefelé a völgyön. Délre fognak haza
érni. Hacsak a megbízott lóhajcsár nem feledkezett meg a híradásról, a gazdasszony 
ebéddel fogja várni őket.

A fenn töltött hetek alatt kedvező volt az időjárás, mert futó esőkön kívül a szokásos, 
júniusi záporok nem zúdultak a nyakukba, a tartós szárazság viszont erősen megakasz
totta az úsztatást. A fával a folyó mentén egész sereg munkás bajlódik. A víz túl ala
csony, és a fa nem úszik. A meder mindkét partja telve megakadt fával, azokat mind dara
bonként tologatják, húzogatják be a mederbe. Ahol mélyebb a víz, a fa valamit elúszik, 
aztán forogni kezd és rajta marad a kiálló köveken. A Domboló-csoport megizzadtan
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jár le-fel a partokon, a lovasok felé oda se tekintenek. A keserves munkát gondoktól komo
ran végzik. Több vízre lenne szükség. Azt felülről Mazett-től, Luzsniktól várnák, ámde 
a tengerszemek táján is szokatlanul nagy a szárazság. A helyzeten kiadós esőzés segíte
ne, de abból se legyen túl sok, mert a hirtelen árvíz a gömbfát feltorlaszolná halomra.

A Nagyvíz völgyének kijárati torkához érkezve látják, hogy 6 lóból álló karaván jön 
velük szembe. Lovas van köztük három is. Vajon kik lehetnek? Hubert szeméhez eme
li a távcsövét és az élen haladó lovasban Eugénre ismer rá. Eugén, az olasz szülőktől 
származó magyarországi születésű férfi, a fa termelő vállalat főnöke. 30 és egynéhány 
év körüli, nőtlen ember, kifogástalan sportöltözetben, cigarettázva ül a lován és élénk 
társalgásban van a mögötte haladó hölggyel. Különös ismertető jele a jól ápolt, vörhe- 
nyes kecskeszakáll, amely a jó megjelenésű férfit valamivel idősebbnek tünteti fel. Arca 
egyik oldalán a szakáll sebhelyet takar.

A hölgy mögött magas termetű, úri férfi, a megye egyik birtokosa zárja le a lovasok 
sorát. A két férfi által közrefogott hölgy ez utóbbinak a felesége. Régi, jó barátságban 
állnak Eugénnal, a vagyonos gavallérral, aki őket ezúttal is vendégül látja.

A málháslovak jól felrakva ládákkal, pokrócokkal, a tetejükben szíjácsfonású kosarak
-  valószínűleg üveggel, gyümölccsel, süteménnyel telve. A lóhajcsárok egyike finom, 
sárga bőrből készült, kalapskatulyához hasonló bőröndöt tart nagy vigyázattal a kezé
ben; látszik rajta, hogy azt nehezére esik hordozni.

A le- és felutazók összeérkeznek, és kalapot emelve köszöntik egymást. Eugén ez alka
lommal nem ér rá hivataloskodni holmi üzemi dolgokkal. Röviden vált szót Huberttal. 
A társaságot jobban érdekli az időjárás, a barakkban fenntartott szoba állapota, a kantin 
rendje és miegymás, ami a hegyekbe kirándulókat általában érdekli.

A két férfi bőrtokba zárt lőfegyvert is visz magával. Ez természetes. Eugénnek köz
beeső vadászterület-bérlete van a hegységben, barátjával ott fog próbálkozni őzbakra. 
Júliusban már könnyebb lesz szóba állni a vágásokat lakó őzekkel.

A hölgy egyike a járás úgynevezett szépasszonyainak. Valóban szemrevaló asszony. 
30 év körüli, nyúlánk, barna, molett nő, kedves arc, jól tüzelő szemek, kalapja alatt 
a hajfürtjeit kacérul lengeti a szél. Öltözete az angol sportlady tökéletesen rászabott 
öltözete: rövid nadrággal, lábszárán zöld harisnyával. Keskeny sárgabőr cipőjéhez 
a nyereg kengyelvasai szabályosan kimértek, a hölgy is biztonsággal üli a lovát.

Egészen rövid beszédváltás után a lovasok szétválnak, és Huberték az előttük álló 
réten ügetésre térnek át. Sietnek haza az ebédhez.

Ödön nem tartozik a kíváncsi természetű férfiak közé, őt az előtte ismeretlen tár
saság nem is érdekli. Mégis felteszi a kérdést: vajon hogyan fértek volna meg ők ketten, 
együttesen a társasággal az erdei szálláson? Egyik tanya sincs berendezve egyszerre öt 
úri vendégnek.

A feltett kérdésre Hubert választ ad. Elmondja, hogy a férfiakkal nem szokott 
nehézség lenni, azok megférnek egymással. Nővendégnél, ami egyébként a legritkább 
eset, az Hubert éveiben csak egy őszi nagyvadászat alkalmával fordult elő, a kérdés már 
problémát jelent. A nőnek különszoba dukál, és csak a férjét hívhatja be maga mellé. 
A többi férfi aztán azt csinálja, hogy csontjait lehelyezi az alerdészek helyiségében vagy 
a munkások barakkjaiban. Amennyiben vadászemberek, ez előttük nem újság. Ha kényel
mesebb szállást keresnek, felmehetnek egy másik telepre.

Ödönnek másik kérdése az a bizonyos kalapskatulya-kinézésű kis bőrönd.
-  Az igaz! -  neveti el Hubert magát. Hasonló bőröndöt ő csak egy alkalommal látott, 

akkor is Todoroni vadőr volt megbízva, hogy azt a kezében tartsa, és nagyon, de nagyon
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vigyázzon reá. Vitte is az öreg vadőr 40 kilométeren át, fel a vadászházig, és átadta a vadá
szatra érkezett hercegnének, mert a féltett bőrönd (elforgatni sem volt szabad) őhozzá 
tartozott. Todoroni is csak később tudta meg, hogy mi volt benne a féltett kincs. Nem 
volt más, mint az a névtelen edény, amit a román nyelv finom körülírással úgy nevez 
meg: éjjeli váza. Todoroni a hercegtől ropogós 50 koronást kapott, hogy azt épségben 
felhozta. Neki megérte, a vásárban azon a pénzen szép üszőt vett.

Hubert éppenséggel nem tartja kizártnak, hogy Eugénék bőröndje is hasonló, finom 
vázát zárhatott magába. Miért is ne? Ha nem is az volt a skatulyában, inkább arra gyanak
szik, hogy az torta alakúra kiszabott birsalmaöntvényeket rejtett magába. Finom étel 
az fent a Retyezáton! Hogy Eugén is kedveli, azt tanúsítják azok a csipkézett papírosok, 
amiket a szobában vissza szokott hagyni. Rajta a ragadék mutatja, hogy azon ínycsiklan
dozó finomság díszlett. A papírossal lefedett tálról maga a birsalma persze hiányzott.

Leérkeznek a faluhoz. Ödön szétnyitja a zárókaput, és bekocognak a községbe. Hubert 
kedves spánielje, Buller élénk csaholással üdvözli a gazdáját és körültáncolja a lovat.

Mayerné asszonyság (elhunyt alerdész özvegye) az érkezőket eléggé közömbösen 
fogadja. Bizony nem számított rájuk, az izenetet nem kapta meg.

Ha nem is egészen újság Hubert előtt az üres és hideg fogadtatás, mégis bosszússá 
teszi. Elvárja, hogy Mayerné, amilyen gyorsan csak lehet, üssön össze egy meleg ebéd- 
revalót. Ingerültségében kész lenne a kisgolyóssal akár kilőni egyet-kettőt az udvaron 
futkározó csibékből is.

Mayerné, az elismerten kitűnő gazdaasszony, azonban megnyugtatja Hubertot. Van 
elegendő félretett maradék a tepsiben, a felénél is több -  az előző napon leölt hízott 
kacsából. Csak meg kell melegíteni a sültet és kész az expressebéd.

-Jó l élünk mi! -  jegyzi meg Ödönnek. így él a retyezáti főerdész, és még mondja csak 
valaki, hogy nem közel olyan-e az ő élete is, mint azoké az elhagyatott Adámoké, akikkel 
ott találkoztak fent, a vadonban ...

-  Persze, persze -  szólal meg újból Hubert -, ami a férfi életében a nőt illeti, akarva, 
nem akarva ő is elmaradhatatlan bolygó a hivatásérzés napja körül. A bolygó elől nem tér
hetünk ki; lehet és szabad felőle is ábrándozni, akár például a hosszú medvelesek alatt. Egy 
ideig az csak ábrándképet személyesít meg, de kellemes az is, valójában nagyon messzire 
vezet, ámde közeledik és magával hozza a reményt.

így van Hubert is, be fog nála is következni: lesz idő, amikor havasi útjáról hazatér
ve belépdel lovával a malomvízi erdészlak udvarára, ahol az asszonya, a családja várja. 
Előbb-utóbb filiszter, nyárspolgár lesz ő is. Az természetesen kérdés, hogy családosán 
nem homályosul-e el a hivatásszeretet napja. Hubert úgy érzi, hogy mint erdész, 
ugyanaz fog maradni, ami volt.

Otthon, az erdészlakban egy időre békésebb napok következnek. Hubert 3-4 napot 
szán arra, hogy a félévi számadásokat összeállítsa. Ez is vele jár a mesterséggel, de nem 
tartozik éppen a kellemes teendők közé.

A négy szobát egyedül lakja. A legtágasabbat arra választja ki, hogy az okmányokat 
az asztalon, a széken, a padlón, ahol éri, szétteregeti. A takarítást az időre felfüggeszti, 
a szobába Buller sem jöhet be, helye kint van a tornácon. Ödön majd segítkezni fog az 
iratok összeállításában.

A munka gőzerővel megy, kell azonban jusson pár óra arra is, hogy lóra szállva körutat 
tegyenek a határban. Az erdészet alá kisebb erdők, rétek, csutorás malmok, épületek tar
toznak. A vásárlás útján tulajdonba vett belső gyümölcsösök kívánnak most különös gon
dosságot. Legelőbb be kell azokat kertelni, ahová 4200 m hosszúságú sodronyfonatra lesz
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szükség. A sodrony házilag készül.Ehhez a munkához az újonnan alkalmazott kertész hely
ben, Malomvízen toborzott munkásokat, majd őket tanítja be.

Amelyik jáger otthon van, az a tapasztalatairól ad számot.
Mayerné beszámol a ház körüli dolgokról: a jegyzék szerint volt vegyesen baromfi =X, 

ebből csibe =Y, elpusztult ebből és abból, ilyen és olyan okból egyszer a negyede, máskor 
a harmada, ahogy jött. Indokolja azzal, amit előre kifundált. A kamarai készletből elfogyott 
ennyi, meg annyi liszt, zsír, rizs, fűszer és miegyéb, készpénzt adott ki ezért, meg azért.

Hubert, akár tetszik neki, akár nem, ezen elszámolást tudomásul kell vegye.
Közben beérkezik a postás, nyakában a külön lezárt táskával. A legközelebbi posta

ügynökség túl van a Nagyvízen, oda ideiglenes függőhíd vezet. Hordja csak el a hidat 
a nagy tömegben torlódott uszadékfa, akkor a küldönc visszamarad a parton, és a köz
ség a postájára napokig várhat! Még szép Salamon zsidótól, ha azt a városból elhozza, 
ahová üzletei ügyében 2-3 hetenként bejár.

A napi- és szaklapok közül legelső előszedni a kanizsai levelet. Hubert anyja írta, aki 
beszámol az otthon történtekről. Levele minden alkalommal azzal kezdődik: fiam, 
vigyázzál magadra! A levél közepe táján újból az áll: aztán vigyázzál magadra! Az nem 
marad el a végéről sem, sőt utóiratként is olvasható: „és nagyon vigyázzál magadra!”

Az anya sok minden „vadat” hallott az erdészéletről. Féltette is fiát, amikor az -  az ere
deti terve szerint -  nekivágott Selmecnek. Akkoriban tényleg sok tragédia történt Zalában, 
Somogyban az erdészek és a vadorzók között. De látta a szelíd lelkű anya azt is, amikor 
Hubertot Malomvízen meglátogatta, hogy fiának miféle martalóc kinézésű emberekkel van 
dolga. Hozzá még az a vad Retyezát! Farkas, medve, vadkan járja annak az erdeit, és „annyi 
rossz ember van a világon!” A legnagyobb öröme e földön az lenne: fia térjen végre az eszé
hez, és költözzék vissza Túl a Dunára, ott szebb és nyugalmasabb az erdészélet, oda felesé
get is fog kapni, fiai részére meg lesznek iskolák! Azt tette malomvízi elődjének elődje is. 
A Dunántúlról ugyan lement főerdésznek a Retyezátra, hozott oda asszonyt is, de untig 
elég volt két esztendő, és véglegesen visszanyergelt a mosolygó balatoni tájra.

Ödön készülődőben van hazafelé, hogy tanulmányai érdekében visszautazzék 
Selmecre.

Egyik este szóba kerül: mi lenne Ödön véleménye Hubert életfolyásáról? De ho
gyan is lehetne egy „balek” erdésztől már kialakult véleményt várni? Ő csak a nyári 
szolgálatból látott valami keveset. Más az őszi és a téli szolgálat, másfajta a magányos 
Adám-élet, és más lenne az a bizonyos másik élet is -  sok függ a közeljövő gazdálko
dási körülményeitől is. Ödönnek bizony nehéz nyilatkoznia. Röviden csak ennyit 
mond: túl primitívnek látszik itt minden!

Primitív -  ezt úgy is lehet érteni: egyenlő a vadonnal, és benne az élet valóban vad. 
A primitív szót bizonyára kalandos földrajzi leírásokban olvashatta: Vadnyugatról, 
Afrika, Ázsia belsejéről, az Amazonas őserdeiről, csupa olyan helyekről szólt az írás, 
ahol az európai ember primitív őslakók között él és primitív körülmények között végzi 
a dolgát. Akár mint bátor kutató, akár mint merész utazó, vagy aki arra szánta magát, 
hogy ott misszionárius legyen.

Hubert valóban úgy érzi, hogy a Retyezáton a maga nemében ő is missziót teljesít. 
A Retyezátról korábban mindössze annyit tudott, hogy létező hegység. Meghívták 
a Retyezátra, azért is ment oda, és ami őt oda vitte, az a személyéhez tartozó hivatása.

Hivatás! -  a férfi sorsának legdöntőbb rugója!
Nem riadt vissza a sötét hegyektől, a rengeteg erdőktől, nem tartott a vadaktól, 

se a vadaknak leírt emberektől; vállalta a kulturálatlanságot, vele az elhagyatottságot;
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és elébe állt mindazok hatásának, ami külsejében ősi, lényegében kezdedeges, egészében 
primitív. A meghívást a Természet parancsának vette és követte. És ezt az életet mindezek 
ellenére nekivalónak találta, és nem is készül abbahagyni. A lelkét vonzotta az ismeretlen, 
nagy erdők világa, és annak nem állt ellen. Könnyű volt követnie -  lelke eltelve a ter
mészet csodálatával és rajongásával.

Megszerette, és attól kezdve szereti.

16. Titokzatos gyilkossági tragédia az erdőn

Pár nappal később egyszerre csak elsötétedik az ég, és a hegység nehéz felhőkbe bur
kolódzik. Hogy fent a hegyekben felhőszakadás történt, mutatja maga a patak is, amely 
az erdészlak előtt szüntelen zúgással tölti be a nappalokat és az éjjeleket egyaránt. Hí
re jön, hogy Eugenék abbahagyták az üdülést, és a hegyekből nagy sietve levonul
tak. Gépkocsijuk az ablak alatt jelzi: befejezték a kirándulást. Üressé vált megint 
Gurazlati -  a munkások a veszélyeztetett helyekre szétszéledtek. Az alerdészek, beza
varva a telepekre, hosszú unalomban várják a jobb időt. Gurazlatin csak a törzslakók ma
radtak, a kantinos Osvaldó és Petru a medvéjével. Léna, aki félt az útnak nekivágni, 
fent rekedt a barakkban.

Hubert összeállította a számadást, és levitte a kastélyba, Ödönt pedig felültette 
a vonatra: irány vissza Selmecbányára!

Napokkal később, kispuskával a vállán, Hubert körutat tesz Szuszény felé, ahol 
kaszálójuk van. A szuszényi Kolcvár felé haladva Lepa jön vele szembe. Hubert sose 
látta az öreget futólépésben rohanni -  kezében egy bádogvödörrel. Rohan be a falu 
közepére, oda várják, pontosan 3 órakor ott kell lennie!

Lepa a község speciális alakja, 50-60 év közötti, félig román, félig cigány, sovány 
férfi, fürgének fürge, aki állandóan futkos házról házra. Afféle községi szegénynek mi
nősülne, Lepa azonban annyi hivatalt visel, csak győzze mind nyilvántartani: egy sze
mélyben halottkém, a dögtér kezelője, községi küldönc és kézbesítő. Ellátja a sintérsé- 
get, és hajcsár az elszéledt jószág után. Rafan cigány mellett ő a leghasználhatóbb 
emberek egyike, ismeri és segíti a falu egész népe. Hubertnak is volt vele dolga. Ami
kor kénytelen volt tetanuszfertőzött, egyik derék kocsilovát fejlövéssel az istállóban 
agyonlőni, Lepa futott hozzá, hogy a ló bőrét lenyúzza.

Se kalap, se kucsma a fején, bocskor sincs a lábán, hanyagabb az egész ember, mint 
ahogyan lenni szokott, s jajveszékelve érkezik Hubert elé. Amit gyors hadarással lead, 
azzal már fel is verte a fél község csendjét, Hubert azonban egyeden szavát sem érti. 
Lepa máris fut el tőle, mögötte meg csomó falusi megy felzaklatva. Hubert azoktól is 
csak annyit tud meg, hogy a hegyekből halottat hoztak le. Lepa van odarendelve, hogy 
a boncolásnál segédkezzék, ahhoz van szüksége a vödörre.

-  Gyilkosság történt! -  kiabálja Muntyán vadőr, aki szuszényi házából azonmód, ahogy 
a hír érte, hosszú léptekkel siet a belső falu felé. Erre Hubert is megszakítja az útját, vissza
tér a lakására; annak átellenében, túl a patakon, a cég nagy raktáránál már idegesen járó em
bereket látni. Mayerné is kint áll a bejáró kapunál és annyit mond: megérkezett a doktorunk.

Hubert átmegy a nagyudvarba. A rendet két csendőr tartja fent, és a bámészkodókat ki
szorítja az útra. A feldúlt népség ajkán némaság ül. A tágas udvaron fenyőrudakból szerkesz
tett hordágyról holttestet emelnek fel az asztalra, arra terítenek ki egy férfitestet, levetkőz
tetik, és testének elejével ráfektetik az asztalra. Az orvos ingujjait felgyűrve kezd hozzá 
a munkához. Lepa a kútról vizet hoz és ott sürög-forog a doktor körül.
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A látvány megdöbbentő. A középtermetű, izmos, fiatal férfi lapockáján hosszan 
szétnyílt, véres hasítvány látszik, ferde vonalban; a bal lapocka mentén fejszét vertek 
a szerencsétlen ember hátába.

-  Kinek a hullája ez?
-  Egy taljáné -  feleli röviden a doktor. O különben az erdészeti orvos. A hullát ille

tően maga a név hirtelenében nem érdekli őt, munkájára közönyösen készül fel. Even 
ként -  igazolják a jegyzetei -  mint törvényszéki orvosnak száznál több hullával van dol
ga, hol itt, hol ott a járásban, legtöbbször valahol fent a hegyekben, erdőn, legelőn.

Amikor Hubert megtudja, hogy Ferróról, a derék csoportvezetőről van szó, a meg
hatottságtól az udvart elhagyja. Annyira sajnálja a meggyilkolt, derék munkást, hogy 
a vérben úszó trancsírozást nem kívánja nézni.

Ferrót halva találták Gurazlatin, a magazin és az alsó barakk közötti, félreeső helyen; 
az hepe-hupás kisebb térség, kiálló, nagy kövekkel, elszórtan szeméthulladékkal.

Ferró este még a kantinban járt, onnan rendes időben távozott el, éjszakára a szo
kott módon, az alsó barakkba tért vissza. Az éjszaka folyamán ütötték le azon a helyen, 
ahol hasra fordulva, kihűltén feküdt. Az orvos véleménye az, hogy fekvő helyzetben 
érte a rendkívül erővel lesújtó csapás, és azonnali halállal járt.

És ki volt a gyilkos?
Nem tudni.
Osvaldón kívül más férfi nem járt a telepen. Léna, az asszony nem jöhetett szó

ba; a fejszével erősebb kar sújtott le. A doktor szerint lehetett szekerce is, a hasítvány 
annyira hosszú.

És Petru?
A dologról semmit sem tud. Fejszéje tiszta, ruhája tiszta. Bocskornyom nem fedez

hető fel a köves mezőn. Más áruló jel nincs. Tanú az ég és annak csillagai, ha ugyan 
azok a véres tettre rávilágítottak. A három személy közül jajszót, hangot nem hallott 
senki. Kutya nincs a telepen. A medve aludt.

A csendőrök előveszik Petrut. Egész éjjel a helyén aludt Léna, a felesége mellett. 
Léna nem tud arról, hogy férje a barakkból kiment volna. A faaprító fejsze a helyén. 
Minden rendben van, ahogy volt, a halott is hallgat. Petru grimaszai az arcán éppen 
olyan változatlanok, mint egy, tíz, száz nap előtt voltak, eszik, alszik, tesz- vesz, ahogyan 
szokta, álmai zavartalanok, rajta semmi idegesség. Nyaggatják napestig: „nu §tieu” -  ő 
nem tud semmiről semmit.

És Léna?
Az arca mosolygós, ahogy lenni szokott. Ha netalán fel is lehetne róla valamit téte

lezni, arcán a festék sem foltos. Mert ha női szívének gyengédségétől ki is csordult vol
na szeméből a könnycsepp, annak a vonalán is javíthatott volna, míg arra a véres éjsza
kára feljött a hajnal. Ez után az eset után a vadon titkaiból eggyel több van.

17. Két évvel később újabb erdőbejárás (1911)

A malomvízi erdészlaknál az 1909. évi júniusihoz hasonló mozzanat ismétlődik meg.
Ödön, a fiatal erdőmérnök ezúttal is vendég a háznál -  Huberttal már sógorsági mi

nőségben. Az elmúlt két esztendő ugyanis nagy változást hozott Hubert életébe. 1910-ben 
megnősült, 1911-re pedig fiúgyermekkel lett gazdagabb a család. Ödön nővére volt 
az a bátor lelkű selmeci lány, aki sorsát rábízta a Retyezát aljában megtelepedett erdészre. 
Hagy ományos sorsa volt ez Selmec lányainak: bányásszal, kohásszal, erdésszel indultak
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el az életbe. Az előbbiekkel még hagyján; város, gyár, bányatelep lett az új otthonuk, 
viszont az erdészasszonyok legtöbbje olyan helyekre került el, amelyeket Ödön eddig 
is primitív, egyenlő: vad helyeknek nevezett meg. Malomvíz mindenesetre azok közé 
tartozott. Bár ami az otthoni életformát illeti, lényegében az a régi, a selmeci maradt.

Olyan hivatásos személy (csak az tudja, aki reá szorult), amilyen az asszonyok szem
pontjából nélkülözheteden bába, akkor a községben nem volt található. Amikor az erdész
lak felé közeledőben volt a gólya, a városból felkért bába néni, megunva napokon át 
a kedélytelen várakozást, a házat hirtelen elhatározással egyszerre csak ott hagyta. 
Tucatnyi félreeső községben vártak rá, akár darabokra is szétosztották, ha nem is szét
szedték volna. Aznap éjfélre járt már az idő, amikor a gólya váradanul leszállóban keringte 
körül a házat. Volt erre nagy kapkodás! Telefon hiányában lovas küldönc iramodott 
a megszökött bába után. Hamarjában rátaláltak egy idősebb alerdész feleségére, ő volt 
az a jólelkű asszony, aki tanúk előtt megerősített, „felelősség nélkül” vállalta el a bába
ságot. A doktor csak jóval később, a terhétől megszabadult gólya távoztával érkezett 
meg, akit a kocsis kivételes szerencsével még otthonában talált.

Januári hó feküdte a határt. Gépkocsija akkoriban a vármegyében alig három 
embernek volt, a motoros kerékpár teljesen ismeretlen, a lábnyomásos kerékpár is rit
kaság volt. Hubert előtt szintén újság volt az autó; amikor első alkalommal a birtokos 
kíséretével behajtottak a Puji járás egyik félreeső községébe, az útra kitódult öregek, 
asszonyok szájtátva bámulták a magamagától beérkező kocsit, és kereszteket vetve 
köszöntötték a lovak nélküli, pöfögő csodát.

Malomvízen még mindig nem működött a népiskola, a felekezeti iskolaépületnek 
pedig leroskadt az egész fedélszéke és nem építették vissza. Egy napon megszökött 
a nőtlen román tanító, és sem ő, sem utódja nem tért vissza a községbe. Maradt min
den úgy, ahogyan volt, seregnyi gyerek nevelődhetett fel írástudatlan pásztornak. 
Az még szerencse, hogy az alerdészek fiatal nemzedéke egy időre alul maradt a 6-7 
éves koron; a nagyobbját városba küldték be, egyébként éltek -  Huberttal együtt -  
abban a reményben: ha másképp nem, a hiányon az erdőgazdaság majd tanítónő alkal
mazásával fog segíteni. Ideje volt a kívüleső nagyvilággal is valamiféle kapcsolatról 
gondoskodni. Kilábalni a primitív állapotból, az egyelőre abból állt: néhány „értelmes” 
ember -  elsősorban Hubert -  napról napra lezárt leveleket írtak, mégpedig funek-fának 
címezve. Valamennyi borítékot ellátták az ajánlott és express jelzéssel, helyezhettek 
a borítékba akár üres lapokat is, a cél az volt: olyan forgalmat felmutatni, hogy a község 
végül is kiérdemeljen bevezetőnek legalább egy postaügynökséget. Haladás történt 
annyiban: maga az uradalom egy régi, düledező épületet átépített községházává, hogy 
a község jegyzői irodát kaphasson, és idővel majd csak szerelnek hozzá távbeszélőt is. 
Rendes irodára már a felszaporodó marhalevelek kiállítása, az anyakönyvezés és sok 
egyéb, mindennapos ügykezelés érdekében, nem utolsósorban pedig katonai szem
pontokból volt szükséges.

Legkevesebbet változott maga a „vén” Retyezát. Távolabbról csak olyannak lát
szott, amilyennek Sarmisegetuza (Várhely) városából a rómaiak látták, és csonka süveg
csúcsa után nevet adtak neki.

Az óriásira alkotott gránittömb belsejében azonban az erdők tovább fogytak. 
A fenyvesek örökzöld köpenyéből az elmúlt két év alatt is kiszakadt egy-egy jókora darab. 
Az erdészet dolga volt és lesz, hogy rajta foltozgasson. Huberték ezeket a kisebb- 
nagyobb, a végén sokra menő foltokat fogják ezúttal is felkeresni és bejárni. A szoká
sos erdőbejárásra most ismét felkészültek.
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Mayerné, a gazdaasszony nincs már a háznál. Másfél évvel előbb történt: Hubert 
hosszas távollétében egy napon otthon elfogta az unalmak unalma, ezt aztán hirtelen 
egy csiklandozó gondolat váltotta fel. Mayerné fogta az otthon ténfergő kocsislegényt, 
és kettesben Hubert elzárt borából alaposan felöntöttek a garatra. Utána az asszony
ságnak különös jókedve kerekedett és befogatott a giggbe. Lekocsiztak a mezőre. 
Az egylovas valahol az árokba fordult, bár a kocsist nem érte baj, Mayerné viszont 
eltörte a karját. Hubert, a gazda, tartozott őt beszállítani a vármegyei kórházba, két hó
napon át fizette utána a taksát, ő maga meg magára maradt az üres házban, a hideg
konyhával.

Már ezért, és sok egyéb miatt is, feleségre volt szükség -  mégsem mehetett tovább 
otthon is, az erdőben is a primitív élet. Hubert sem tehetett mást, mint ahogyan az ősapa, 
Adám tette, aki még a Paradicsomban sem kívánt egyszer és mindenkorra egyedülinek 
maradni, pedig ott mindene, de mindene megvolt.

A nyergeslovakra szálló erdészek elbúcsúzkodnak. Ezúttal nem hetekre távoznak 
el a háztól, talán csak 8-10 napra, addig a hős lelkű feleség is fel kell, hogy találja magát. 
Ha már erdészasszonnyá lett, ez neki a sorsa. Hozott le magával Selmecről egy derék 
pesztonka leányt, le van szerződtetve egy évre (csak előbb meg ne szökjék ő is!). Ket
tesben szépen meglesznek, és harmadiknak ott van a gyermek. Mi más kívánsága lehet 
bármelyik Évának: férje mellett főhivatása így is, úgy is a gyümölcsből termett gyerek.

A zöldséges konyhakert, a baromfi, a háztartás mind dolgot ad, azonfelül pedig lesz 
vendég, látogató is az új rokonságból, segíteni fog az is. Zenéről a pihenő órákban 
a kutyák mellett majd az elkopott gramofon fog gondoskodni. Aztán asszonynak való 
elfoglaltság lesz megismerkedni és elbeszélgetni a községben lakó erdész személyzeti 
asszonyokkal, azok jól ismerik a gyereknevelés körüli dürgést. A nagymosáshoz a víz
hordást a kerekeskútról, a fahordást a kenyérsütéshez el fogja látni a kocsis.

A kedves kutya, Buller, Hubert „földije” már nincs életben. Tavasszal a közeli erdő
ben valami mérgezett hulladékot szedett fel és abba pusztult bele. A hűséges fürjésző 
pajtásnak váratlan elvesztése annyira lesújtotta Hubertot, hogy azt mondta: földeljék 
el valahol a kert legszebb pontján, neki magának, mint mondotta, nem kell arról 
tudnia.

A hegységbe a szokásos útvonalon, a Nagyvíz-völgyi Magura Zimbrului alján halad
nak fel. A legtöbb látnivaló a Nagyvíz medrét végehosszat kitöltő gömbfa adja: úszik 
a darabja, de lassan, meg-megakad, valamit továbbúszik, majd gyülekezik, torlódik, 
de azért a sok fa fogytán van. Domboló úsztató csoportja nagyon is érti a dolgát; hol 
kell lökdösni, vonogatni, hol bontani, elterelni mind a két part fövenyéről; kúszásra 
igazítják az érkező darabokat és szabályozzák az útját. Különleges szakmunka ez a köteden 
faúsztatás, a tutajozáshoz képest egészen más, és akik végzik, annak valóban specialistái. 
Veszélyes munka, amellett nagy a kockázat, hogy ne következzék be torlasz, márpedig 
ez napról napra, mondhatni, óráról órára beállhat.

Ezúttal új kérdés merül fel, ami nagyon is kényes. Az erdőtörvény a folyóra vonat
kozó úsztatási jogot annak idején 50 évre kiterjedőleg kizárólag a birtokos részére biz
tosította. Ezen az alapon végezte el a vállalat a mintegy 80 km vonalhosszban a meder 
szabályozását, ellátva azt a szükséges partvédő és vízgyűjtő műtárgyakkal. Nagy előny, 
hogy a folyó minden időben rendelkezésre áll. Közben azonban nyélbe ütötték annak 
a bizonyos idegen tulajdonú erdőtest fakészletének az eladását, amely erdő Berhina felett 
dűlőzik rá a Luzsnik-Mazett-gátak közötti szakaszra. Az olasz céget egy idegen válla
latnak sikerült lekonkurrálnia, és kitermelt fája a leúsztatásra vár. Érre kapott a vállalat
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-  a törvény rendelkezése értelmében -  engedélyt, 3 hónapot, július 1-jétől szeptember 
30-ig. E miatt kell Domboló csoportjának teljes erővel siettetni a munkát, hogy saját fájá
val mielőbb leérkezzék a gurényi gerebig, ahová utána az idegen fa fog leúszni.

Huberték felérkeznek Gurazlatiba. Ödönt a kantinos mint ismerőst üdvözli. A maga
zin eléggé néptelen, a fadöntő munkások, az alerdészek mind a munkahelyükön vannak. 
Sorukból a szerencsétlen Ferró, sajnos, hiányzik.

Petru megmaradt a réginek. Az elmúlt két év látszólag nem hagyott rajta felismer
hető nyomot. Az ilyen szolgaember 40-60 között nem sokat szokott változni, a román 
paraszton különben sem látni őszülést, nagy ritka az az úri férfin is. Csak aki szakállt 
visel, ahogyan a pópák szokták, idővel azok szakálla szürkül meg. A borotválkozó paraszt 
haja megmarad zsírosán sötétnek, akárcsak a cigánynál, az arca amúgy is mindegyiknek 
sovány és fakultan egyszínű. A sötét hajú és hanyagul nyírott bajuszú Petru sem válto
zott, a golyvája is se kisebb, se nagyobb. És Petru továbbra is megmaradt eredeti szol
gálati helyén. A Ferró-féle tragédia után eleget győzködtek vele, de együgyűsége miatt 
nem értek el vele semmit. így ott hagyták a helyén, és idővel talán világosság fog 
derülni arra a titokzatos éjszakára is.

Lénát nem látják, nincs fenn a telepen. Annak előtte Hubert is csak nagy ritkán 
találkozott vele. Azt nem tudni, hogy falujában magától maradt-e vissza, vagy talán kitil
tották volna az erdőből. Hubertot az efféle, a vállalat körébe tartozó személyi ügyek 
nem szokták közelebbről érdekelni. Petrut és feleségét illetőleg pedig erdőtűz, orvha
lászat, orvvadászat, határsértés szempontjából nincs mit tőlük tartani. Ami Lénát ille
ti, mindenesetre ajánlatos volt őt távol tartani a telepek gyakori látogatásától. Egyetlen 
Éva a sok Adám között -  így van ez mindenütt, amióta azok szülöttei élnek a földön
-  mindig veszélyt jelent. Még akkor is, ha hiányzik mellőle a csábító kígyó, „aki” külö
nös, új gondolatokat ébreszthetne a legártadanabb Évában is. Legjobb, ha Léna hagyja 
csak békességben azokat a magukba kedvetlenedett, csendes férfiakat, akik szerteszét 
a vadonban nagyon is komoly és veszélyekkel fenyegető munkába vannak elmerülve.

Ödön a medve után érdeklődik, mert az hiányzik a dinamitos bunker mellől.
Nikolaj úrfi viselkedése után ítélve, elérte az ivarérettséget, az elvadítása azonban 

nem sikerült. A július hónapra alapozott párzási időben a legismertebb medvejárta tájra 
felvezetett medvénél előbb be kellett várni, hogy magára hagyatva mély álomba merüljön. 
Ez a meleg nyári napon, előre jóllakatva, meg is történt, a jelenlevőknek pedig sikerült 
tőle észrevédenül megszökniük. Nikolaj azonban órák elmúltával, hosszú vonalon a távo
zók nyomát követve, visszatért a telepre és ott dörömbölt az ajtón. Élelmet nem kapott, 
hanem szabadon magára hagyták. Éjjel aztán -  rosszul választva útirányt -  lecammo
gott a folyó mentén Klopotiva községbe, a hídon is áthaladt, és a községben -  mint vad 
medvét -  az utcán verték agyon.

Beszélgetés közben szóba került Rafan, a derék cigány. El-elmaradozott a hegységi 
kiszállásokról és a kert körüli munkákra sem jelentkezett. Annyit mondtak róla: gyen
gélkedik vagy7 lustálkodik, orvosnál azonban, ahogyan Hubert meghagyta neki, nem 
járt bent a városban. Máskülönben a városon kívül orvoshoz nem juthatott el, jóllehet 
kilátása volt arra.

Akkoriban, egy esztendeje lesz, híre jött annak, hogy túl a folyón egy orvost vég
re sikerült letelepedésre bírni. Túl a vízen: ez a part menti lakosság számára jófor
mán a semmit jelentette. A folyón 20 km-es vonalon nem volt híd. A vízen átgázolni 
életveszéllyel járt, gyalogosra és lóra egyaránt. Ebből az elszakítottságból keletke
zett az a fura helyzet, hogy a két vidék népe alig ismerte egymást, házasodás például
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egyáltalán nem fordult elő közöttük. Az orvos, idősebb özvegyember, nagy nehezen la
káshoz jutott, és -  hallomás szerint -  a működését meg is kezdte. Működése azonban 
Malomvízre nem terjedhetett át. Túlról gyalogosan átjönni a községbe, az legalább 
fél napot jelentett volna számára. Hivatalos látogatási díja pedig 1 (egy) koronában volt 
előírva, viszont privátin orvosi munkáját nem vették igénybe. Mielőtt az erdészet a dok
torral kapcsolatba léphetett volna, az is egy napon megszökött a vidékről, és a körorvosi 
állomás betöltetlenül maradt. Ezek után szegény, tehetetlen Rafan is azok közé a falu
siak közé tartozott, akik magukra maradva és -hagyatva, otthonukban csendesen ha- 
láloztak el. Belső baja volt -  szokták olyankor mondani -, elfogytak a napjai. Lepá- 
nak, a halottkémnek szokásos lelete szerint: a halál oka bélcsavarodás volt.

Elkezdve Huberttől, maguk az erdészek is úgy vannak: ki-ki a csecsemőtől az öre
gig a család felkért őrangyalára kell bízza élete biztonságát, egészségének megtartását. 
Házipatikája az van az erdészetnek, időnként kiegészítve és felfrissítve, amikor azonban 
a beteg orvost kíván látni, vagy leszekerezik 40 kilométert a városba, vagy megadással 
bevárja, mire az erdészet háziorvosát beéri az érte küldött kocsis, akinek az a parancsa, 
hogy orvos nélkül ne térjen vissza. Pedig van a doktornak egy dicséretes szenvedélye: 
komolyan kutat és gyűjtöget a lepideptorológia terén. Nyáridőben fél, sőt egész éjsza
kákat eltölt karbidlámpája mellett Huberték udvarán, és kitartással gyűjtögeti az éjjeli 
lepkéket. Új változatokat keres a Cidaria, Hypena, Tortrix, satöbbi fajokból. Olyankor 
meg, amikor elidőzik a községben, egyetlen beteg sincs az emberek között. A legtöbb 
baj rendszerint a csecsemők körül fordul elő. Ilyenkor összeül az erdészasszonyok kon
zíliuma, és az dönti el: mi legyen a hős lelkű anya teendője? Az asszonyoknál a gyakor
lati és elméleti ismereten alapuló tudás az a segítőkészség, ami a Retyezát vadjainál 
a természetes ösztön. Ödön annyiban lesz majd sógorával szemben szerencsésebb 
helyzetben, mivel az állami erdőgondnokságok székhelyén az orvos és patika nem jelent 
problémát.

Gurazlatin megszállnak. Újból szőnyegre kerül a megtekintett erdőrészletek állapota, 
s megtárgyalják azok jövőjét, de mennél többet szeretnének megtudni a múltjukról is.

Tényleg tanulságos volna tudni: milyenek is voltak a régi erdők? Miért változott át 
pl. a szemben levő Bradacel cserjében is szegény, nagyjában kopár területté? Köröskörül 
fenyvesek, aljában másfél százados bükkös erdő terül el, a délkeletre néző hegyoldalon 
kevés, nyurga nyírcsoport, a dombok alján bozontos mogyorós. Hogy ez így van, annak 
okát a múltban kell keresni. Bizonyára az erdőt letarolták, a java fáját leúsztatták 
a Zlatán, ugyanannyi törmeléket meg a víz lesodort a mederbe. Talán azért olyan lassan 
hömpölygő a vadpatak folyása, helyenként a színe is feketés, ott a folyását elsüllyedt 
éger csonkdarabok tömték el. Sajnos, írott feljegyzések hiányában, csak következtetni 
lehet a száz év előtti állapotra, Matuzsálem-korú, élő ember pedig egy sincs, aki legalább 
arra az időre emlékeznék vissza, amikor a Bradacelt, ami valószínű, évszámra juhok éles 
körmei koptatták.

Abban az időben kész tégla nem volt, nem bajlódtak a kővel, így fából épült fel az 
egész község és köröskörül a többi is. Malomvíz kétszázegynéhány épületét ma is tisztára 
fával tartják fenn. Az erdőt ott tarolták le, ahol azt közelebb érték, ami fa aztán vala
mennyire feleslegesnek látszott, azt eladták, és a falusiak pénzhez jutottak. Egy adatra 
rátalálni az Erdészeti Lapok 1860-as évekbeli egyik számából: a közlemény szerint 
nagyban űzték a fazsindelytermelést, a kész árut lovakkal hozták le. Hogy hamuzsírfő- 
zés is folyt a hegység közelfekvő völgyeiben, erre vall a „Kalder” elnevezés az üst ne
vét viselő dűlőből. A letárolást azon nyomban követte a legeltetés, erre mutatnak
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ugyanis a rétegek mentén a nyomvonalak. Ahogyan később a hegység elejéből elfogy
tak az elérhető fenyő állományok, az oldalvölgyek fenyveseibe haladtak beljebb, és azo
kat kezdték megbontani. Hol szálaltak, hol kisebb kiterjedésű lékvágásokat állítottak 
be. Ez a munka a nagy taroláshoz képest már sokkal elfogadhatóbb. Az uralomra hi
vatott, őshonos lucfenyő a lékek foltjain a maga természetes erejével megvetette a lá
bát. Példa rájuk az a néhány szélvédett helyen található erdőrészlet, amelynek sudarlós 
állományába a teljhatalmú cég fejszéje sem vágott bele. Igaz, nem másért hagyta állva, 
hanem mert az anyaguk még vékony A kimagasló fák átmérőj*e is korukhoz képest vé
kony; annyira túl sűrűén állanak, hogy közöttük az ember csak fél vállal haladhat el. 
Az alászorult fák pedig szívósak, évgyűrűik pontos leolvasásához nóniuszra lenne szük
ség. Ezek a lemaradt fák nehezen halnak ki, végül is az árnyék öli meg őket.

Tanulságos példára találnak a Sekerile nevű pagonyban. (A „pagony” elnevezés, ami a 
Dunántúlon egyes tagokra használatos, a Retyezáton ezer holdig terjedő tételeket jelent!)

A néphagyomány szerint valamikor régen, feltevés szerint az 1848/49-es szabad
ságharc idejében, valószínűbb, hogy jóval előbb, tűz támadt a Szekerilét borító feny
ves erdőben. Hogy a tűz mitől keletkezett, nem tudni, arról nem maradt fenn semmi
féle adat. Lehetséges: az erdőtüzet okozhatta villámcsapás, feltehető az is, hogy 
orwadászok (akkoriban „szabad vadászok”), pásztorok, szökevények visszahagyott 
tüzelése gyújtott be a fenyvesbe. Az erdő a folyóig leégett, a tűz azonban -  csodálni- 
való módon -  a fenyvesen nem terjedt túl, és megkímélt mintegy 70-80 m szélességű 
erdősávot, az jelenleg magas, szálas véderdő. A leégett terület kitesz mintegy 200 holdat, 
ez a hegységben a legnagyobb égésterület. Azt sem tudni, hogy a birtokok tagosítását 
megelőző időkben legeltették-e a területet, amelynek gyep takar ója a juhászok előtt 
kétségtelenül csábító volt. Viszont a szájhagyomány azt a történetet őrizte meg, hogy 
a tűzvészt követőleg a hegységbe menekült parasztság a területen kényszerűségből 
rozsot vetett el. Ebből származnék a dűlő román neve. Arról megint nincsen adat: 
beérett-e a rozs és minő eredménnyel?

Hubert az égésterület beerdősítését a közeli tervekbe felvette. Abból indult ki, hogy 
ez a terület arra mindenképpen alkalmas lesz. Ott tuskó, fatörmelék, durva gyom nincs, 
az aprószemcsés talajt csupán apró szálfű és pázsitgyep borítja. Vízmosás, földcsuszam
lás nem érte az átlagosan 40 fokos hegyoldalt. A zerge falkástól tartózkodik a fátlan és 
cserjementes, világos területen. A tisztás állapota egyenesen csábító a könnyen elvé
gezhető ültetésre is.

Van azonban nehézség, nem is kevés. Ami legfeltűnőbb: a területen természetes 
fenyőújulat nincs, holott azt magas korú magtermő állományok környezik. A fák meg
települése 70-100 év alatt -  elképzelés szerint -  mégiscsak várható lett volna, ha másutt 
nem, a rozsvetésre előkészített pontokon. Előtérbe lép azonfelül a talaj állapota is: 
megfelelő-e az a meglévő, parlag jellegű humusztakaró, amit az évelő füvek képeztek 
ki, és vékonysága miatt kielégítő-e a bármennyire sekély gyökérzetű lucfenyő számára? 
Hubert a számba vehető, egyrészről kedvező, másrészről kevésbé biztató jelek ellenére 
is úgy határozott, hogy a területre a nagy tömegben rendelkezésére álló csemetekész
letből megfelelő tételt ki fog ültetni.

Szívesen gondolna fafajváltoztatásra is, de nincs miben válogatnia. A meridionális 
övezet 1200-1700 m között az élre a lucfenyőt helyezi. Elegyítésre szóba jöhet a luc 
közé -  igen! -  a cirbolyafenyő. Szívesen látná akár a nyírt is, ámbár az sem telepedett 
meg a hosszú idő alatt, bármennyire uralja is az a paleoarktikus földrészt. Meg fogja 
kísérelni a magvetést, bár kárpáti származású fenyőmagot nem lehet beszerezni. Min
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denesetre biztató körülménynek tartja, hogy egy véleményen vannak az alerdészek is
-  persze őket a könnyebben végezhető ültetés motiválja. Köszönettel venne tanácsot 
másoktól is, ha egyáltalában kapna, mert a megkérdezett hivatalos személyek a taná
csukkal eddig adósok maradtak. A kopárfásítás külön fejezete az erdészeti tudomány
nak. Más a teendő ott, ahol évszázadokon belül nem állt erdő, és más tervet kíván az 
olyan kopár jellegű tisztás, amilyen a Sekerile pagony. Itt legutóbb is erdő állt, és ezt 
kell újjáteremteni a maga sajátos körülményei között -  ezúttal régebbi erdőégés után.

Az erdőjárások során szerzett benyomások az erdészek érzéseit élénken foglalkoz
tatják. Előttük napról napra más és más hatást keltő képek tárulnak fel. A kép egyes 
mellékvölgyekben és szurdokokban még az eredeti -  oda még nem érkeztek be a fa
vágók fejszével felfegyverzett századai. Sajnos csak rövid évek kérdése, hogy a félreeső 
zugokban is lefejtsék a büszke erdők eddig még meg nem tépdesett palástját. Annál 
változóbbak a tájrészletek a feltárt fővölgyekben; nagyon is változó, egymástól me
rőben eltérő képek jelentkeznek hol az élet, hol az elmúlás ellentétes vázlataival.

A bükkös állományokban járva Hubert előhozakodik egy reá váró, új feladattal. Ez 
egyszer neki is fejszével kellett behatolnia az erdőbe, hogy az uradalom számára szük
ségelt tűzifát kitermelje. Ez lesz az első házi termelés; még szerencse, hogy csak 4 
évenként kerül rá a sor, a mennyisége azonban kitesz kb. 2000 űrmétert. Ezt az arány
lag kis tételt -  hozzáigazodva a cég úsztatásához -  maga az erdészet fogja leúsztatni 
a kastélyhoz közel fekvő kifogó gerebig. Az úsztatás közben Malomvíz alatt kipartol- 
hat fát a személyzet számára is, azt darabonként szedve össze a fövényről. Az bizonyos, 
hogy nem lesz könnyű feladat. Favágó, csúsztatóépítő, úsztató munkásra a községből 
nem számíthat, vagy csak kevésre. A munkát vállalkozóra bízni, az sok pénzbe kerülne.

Hubert saját üzemű úsztatást még nem vezetett le, méghozzá a nyár közepén, ami
kor vagy túl alacsony a víz, és ahány darab fa, annyifelé akadozik a köveken, vagy hirte
len áradat kapja fel a fát és meg sem áll vele a Fekete-tengerig. A régi áradások nyoma
iról szólnak azok a dirib-darab tördelék fák, amik a gömbfa úsztatása után is messzire 
kivetve, a part mentén láthatók. Ezekről jegyezte meg egy lent járt csehországi erdőbir
tokos: sehogysem érti, miért kell elkorhadni hagyni azt a sok, kézbe vehető, kiszáradt 
fát ahelyett, hogy -  szerinte -  például szenet égetnének belőle. Az ő erdeiben hasonló 
fapazarlás el sem képzelhető, ott a kérget és gallyat kötegbe gyűjtik össze, és pénzt kap
nak érte. Ez igaz. Aki azonban a kritika mértékével megfontoltan él, jól nézzen körül, 
ahol a szemét jártatja: ott síkvidéki műerdő a cseh iparvidék kellős közepén, itt a kárpá
ti jellegénél kárpátibb Retyezát őseredeti alkotásában. Ez mégiscsak különbség!

Hubertnak legtöbb bizalma József alerdészben van; ez a derék, tapasztalt alerdész 
hasonló úsztatásoknál párszor már segédkezett. A tervet vele már kifundálták, hogy 
a kérdést hol és hogyan oldják meg. A termelés bükkös állományban szálalással fog 
történni, néhány rövid csúsztatószárny, amikre a folyóig szükség lesz, a saját válogatott, 
hasábfadarabokból lesz szerkesztve. És felülről lebontva az is belekerülhet a vízbe. 
A száraz helyen sarangba rakott bükk tűzifa, az eddigi tapasztalatok szerint, a vízben 
történt úsztatás ellenére is tüzelésre még a negyedik évben is megfelelő.
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18. A faúsztatás kockázatos!

Medárd napján nem volt eső, ennek a nyoma legelőbb Luzsnik gátjánál látszik; kevés 
a víz, amit összegyűjthet. Azt a keveset is le kell eressze, hogy Domboló csoportja a fát 
idejére leszoríthassa a gerebig. Luzsniknak egyébként a nyáron is mindvégig lesz dolga, 
mert már a napokban várja az idegen cég fáját. Hubert éppen oda készül felmenni, hogy 
tárgyalhasson Mendellel, a vállalkozóval, aki a malomvízi irodában a többszörös hívásra 
sem jelentkezett. Pedig panasz van rá. András alerdész tett jelentést arról, hogy Mendel 
élelemszállító lovas karavánjai a fenntartott kaszálókat végehosszat lelegelik. Több más 
mellett ez a kérdés is rendezésre szorul.

Mielőtt a Guraapin eltöltött éjszaka után útra indulnának, érdekes meglepetés vár 
rájuk. A kantin asztalán marokkötegnyi friss fenyőgallyat találnak. A fél méter hosszúsá
gú, 4-5 metszet nem is gally, vessző, hanem csukló vastagságú, görbe faág, s ráismernek, 
hogy azok tiszafáról valók. Valóban 7/hm-ágak! Tiszafa a Retyezáton?

Az ágakat kézbe veszik és vizsgálgatják. A kantinos elmondja, hogy azokat az egyik 
olasz famunkás hozta le a Nagy-Boreszkuról. A Taxiisra ráismert, hiszen jól ismeri azt 
hazájából, Udine parkjaiból. A talált zsákmányt mint ritka bizonyítékot -  a maga részéről 
csemegét -  hozta le.

Ha az igaz, hogy a faágak a Boreszkuról valók, a ritka leletből új, meglepő felfedezés 
lesz! Hubertot a dolog természetesen izgatja, és a szerencsés felfedező munkással 
Ambrózi útján kapcsolatot keres. És a következő derül ki.

A kérdéses munkás az egyik boreszkui csobánnal találkozva nála talált rá a gyanút keltő 
faágakra, amiket a pásztor faragásra készített elő. Azt a véderdő aljában vagdosta le az ott 
lévő egyeden tiszafa törzséről. Az olasz munkás, ez dicséretére váljék, elkérte, vagy elvette 
tőle, és ő maga is felkereste a sarjakkal ellepett, csonka törzset. Nem másért érdekelte őt 
sem a dolog, mint faragás céljából. Még hozzá is vágott egy erősebb ágat. A jelek szerint 
a juhászok gyakran keresték fel az általuk ismert fát. így született meg az a növényföld- 
rajzilag értékes adat, amit Hubert a lelet után mindjárt bejelentett a Fekete-Blattny-féle 
vállalkozásnak Selmecbányára. Azóta Boreszku a tiszafa elterjedésének magyarországi leg
felső előfordulási lelőhelyeként van nyilvántartva. A lelőhely nyugatra néző hegyoldalon, 
a Piceion elegyeden övezetében, aneoridról leolvasva, 1480 m feletti (kerekítve 1500 m) ma
gasságot igazolt. A legvastagabb ág évgyűrűi 110 évre engedtek következtetést. Hubert 
véleménye szerint a tiszafa magját csakis madár ejthette el. A magot a távrepülésre alkal
mas madár -  valószínűleg ragadozó madár -  valahonnan az alsó vidék díszkertjeiben 
zsákmányolt szajkó, mogyorós szajkó, örvösgalamb, pinty -  széttépett begyéből hozta fel 
magával a magas Boreszkura. Másféle magyarázatra nehéz lenne találni. Több tiszafapél
dányra aztán a hegységben a vágások során sem sikerült rátalálni.

Berhina felett, a nagy kanyaron túl, Huberték elé szokadan kép tárul. Még csak az hi
ányzott a Retyezátról, hogy előttük teljesen ismeretlen és idegen kinézésű favágókra 
találjanak!

Lám, lám mégis felvidéki rusznyákok lesznek azok! Hubert a Zsil-völgyi erdőkben 
jártában már látott hasonló erdei munkásokat. Erdőre született, igénytelen, kinézésre 
jámbor emberek, akik az erdőben élnek és az erdőben halnak meg. Búzájuk nem terem, 
viszont verebük sincs -  mondja róluk Chernel, az aranytollú ornitológus. Jó munkások!

Hubert a rusznyákokra a „jó” jelzőt azon a címen alkalmazza, hogy egyszer vadászat 
közben megfigyelt egy rusznyákot, aki már a hajnal sötétjében ingre vetkőzve, hajadonfő 
dolgozott a Behemót-nagyságú ősbükkfán, villogó fejszéjével gallyazta, repesztette, hasí
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totta, félredobta, majd rakásolta a felszabdalt fát, és dolgozott akkora erővel és olyan 
ütemben, mint a beállított gép. Es visszatérőben, késő este a munkást még mindig ugyan
ott látta a ledöntött fáknál. Társai már behúzódtak a füstölgő kunyhóba, ő azonban egy
magában, romlatlan erővel vagdalózott a vastag törzseken. Kiderült róla, hogy a csoport
ban nincs hasonló párja. Ez az erőből kifogyhatatlan gépember hőse a munkának. Róla 
származik az a tisztelet, amit Hubert azóta érez a rusznyák favágók iránt, akik, ha tény- 
leg így is van, bizony megütik az olasz Titánok mértékét is. Hogyisne ütnék meg, hiszen 
a munkát a puhafa fenyő helyett a kemény bükkfán tanulták meg!

Egyébként szomorú az a kép, amit Huberték magukon a lehangolt embereken 
és munkájukon látnak: vonogatják, tologatják a gömbfát befelé a Lepusnik medrében vé
konyan folydogáló, tisztára szűrt vízbe. Az idegen cég valahol Kárpátalján toborozta 
össze és hozta le őket Erdélybe -  úsztassák le a kitermelt fát a terelő gerebig. Lehetnek 
vagy 80-an elszóródva a folyó mindkét partján.

Felesleges lenne elébük állni a kérdéssel: hogyan megy a munka?
A közelítés a hegyről még csak ment, nem is volt annyira nehéz, a terep kedvező 

rá. A nagyobb baj a vízzel van, mert az az úsztatáshoz túl kevés. Július hónap tudva
levőleg a legszárazabb hónapok egyike, olyanféle augusztus is, alig különb azoknál 
a szeptember, amely egyike a Retyezát legszebb, verőfényes évszakának. Hasztalan 
lenne Mazettot, a papusai gátőrt szidalmazni, eresztene ő ki a gátjának kapuján több 
vizet is, csak lenne miből.

A munkahely közepe táján feltűnik egy, a munkásoktól elütő, magasabb termetű, 
sovány férfi, rajta hosszú, fekete kabát, városias divatú öltözetben; pantallóval, fekete, 
fűzős cipővel. Ott egymagában álldogál egy ponton, és nézi, nézi merően a vizet, 
egyszer-egyszer meg hosszasan feltekint az égre. Nagy gondokban kell legyen, oda 
sem szól a közel álló munkásokhoz, mert rajtuk a biztatás sem segítene.

Mendel o, a szakállas, Mózes-hitű vállalkozó a Felvidékről. O vállalta el a legkri
tikusabb erdei munkát, a faúsztatást. Kalap nincs a fején (erdőben van és nem temp
lomban), a szakállából kimaradt szemtája beesett, testtartása kókadtan fáradt, pedig 
azt mondják róla, hogy jócskán 50 év felett is gyorsjárású, mozgékony üzletember. 
Munkája, amit vállalt, vagyra-vagyra megy, ahogy a román mondja: tyiri-tyiri. Az is 
baj, ha a folyó hirtelen árad, de annál még nagyobb baj, ha -  képletesen kifejezve -  
a szállító szekérnek a kerekei hiányoznak, vagy sínek nincsenek a felrakott kocsi alatt. 
Az ősembernek is a folyóvíz volt az országútja, Grönland eszkimói részére is a ten
ger áradata hozza el a Szibériából elszabadult fagerendát.

Amint a szomorú ember hideg mélázása közben észreveszi a közeledő két erdészt, 
a helyéről azonnal elindul, és már messziről udvarias hajlongással köszönti 
Hubertékat. Hátha jó hírt hoznak, tőlük ugyanis ezt várja.

A komor hangulatba a néma kézfogás is beleillik. Mendelnél is felesleges lenne 
a munka menete iránt érdeklődni. A szakállában eddig fel nem fedezett ősz szálak 
elárulják a nagy gondot, ami szemlátomást emészti a reménytelenség szobrára emlé
keztető öreg zsidót. Vállalkozása vagy príma üzlet lesz, vagy leégés a tűző, nyári 
naptól, amely ragyogóan süt le a felhőtlen égből, csak éppen vizet nem izzad ki magá
ból immár hetek óta.

Hangos panasznak helye nincs, a fennálló helyzeten az sem segítene: neki a mun
kásait napról napra fizetnie kell, azok bármi keveset is végeznek, élelemmel szintén 
el kell őket lássa, nehogy -  felszedve bugyraikat -  ott, a vadon közepén, magára 
hagyják.
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Szegény Mendel! Úgy mondják: százányi saját marhacsordája legel fent a Pietrosz 
aljában. Máris törheti a fejét, hogy a retyezáti üzleten hány marhája fog elúszni ahe
lyett, hogy a fája úszna le.

Szúrós szemekkel rátekint Hubertra, és németes nyelvalapon felteszi a kérdést:
-  Uram! Ön főerdész és, a fegyveréről látom, vadászember is. Mit néz ki az idő

ből? Nagyon kérem, van-e kilátás esőre? És mindjárt meggondolva hozzáteszi: esőre, 
de nem túl sokra, csak annyira, amennyi a fát megindítja, és valahogyan csak elviszi 
a Luzsnik-féle gátig, onnan aztán már menni fog, ahogy kell.

Mendelnek igaza van. A vadászember érzéke, sejtése jóval kifinomultabb, mint 
más emberé. Az ő terveire is legfontosabb, amit az aznapi és a közeli napok időjá
rására épít fel.

Gyülekező fodrozat a magas hegyek közül kivehető láthatáron, tömör, sötét felhő
zet, amit a szél délről hoz magával, éjjeli munkára való holdvilág harmatos hajnallal -  
mindez kívánatos volna; ámde jöhet viharos zuhatag, leszakadó orkán -  ez máf kevésbé 
volna kívánatos. Ha aztán tartós maradna a nyári 2-3 hónapot kibérlő, makacs száraz
ság, ami ropogóssá teszi a korán lehullott nyír- és hárslevelet, zörgőssé teszi a fűszálat 
is, ez aztán, Isten mentsen tőle, legkevésbé kívánatos, sőt Mendel vállalatára elretten
tő volna.

-  Miért ne remélnénk esőt? A magashegységben a fordulatok váratlanok. Kaptunk 
mi már nyár közepén fél méteres havat is fent a Bukura-tengerszemnél. Onnan ered 
ez a Lepusnik folyó is! Hubert ezzel nyugtatja meg Mendelt, aki feltekint Bukura fe
lé és szemét fohászkodva jártatja körül. Ilyen áhítattal tekinthettek a sivatagi zsidók is 
Egyiptom egére -  onnan várva az életmentő mannát. (Javíthatatlan ornitológusok 
a lehullott manna képében vonuló fürjeket gyanítanak...)

Miközben ímmel-ámmal beszédet váltanak, málháslovak érkeznek fel a völgyön. 
Hubertnak eszébe jut a panasz, hogy a hajcsárok éjjelente a folyó mentén az uradalmi 
kaszálókat lelegeltetik. Amennyire lehet, a gondterhelt Mendellel kíméletes kíván lenni. 
(Nevezhetné Smajennek is, mert állítólag arra a névre is hallgat.)

-  Hogyan megy az élelmezés?
-  Megy, megy, de roppant drága. A falusiak valóságos rablók, nincsenek tekintettel 

a szegény emberre -  mondja Mendel. -  Én magam fokhagymán élek, nem telik több
re. (Nem kétséges, hogy ez így van, vadászszimat sem kell hozzá.)

Hubert a végén hozza szóba a panaszt. Rendbe kell azt hozni, amíg késő nem lesz.
-  Uram, én nem tehetek róla -  mentegetőzik Mendel -, a lovaknak is enniük kell, 

az út pedig túlságosan hosszú.
-  Éz igaz. Ki fogjuk jelölni a Rotunda-rétet, az van középen, azt a rétet legeltesse, 

de a többi réten ne engedjen megállást. Az okozott kárért felelős lesz!
Mendel a maga részéről a megoldásba belenyugszik, nem is tehetne mást. Valamit 

majd fizet érte, ha a fáját szerencsésen leúsztatta. Ne adja az Ég, hogy az elkésés miatt 
ki kelljen partolnia szárazra a határidőn túl visszamaradt gömbfát, addig aztán kétsze
resére növesztheti a szakállát, mire az ő fájára ismét rá kerül a sor. Tavasszal ugyanis 
az olasz cég lesz az első.

A megállapodásról írás készül. Hubert ceruzával készíti el, Ödön másolja le, az egyik 
példány Mendelnél marad. Következik az aláírás. Mendel letelepszik egy kerek, sima 
kőre, és a papírt remegő kezekkel a térdére helyezi. Valahogy7 lassan megy az írás, 
mintha a betűket cifrázná. És megszületik a titokzatos személynév, feltehető, hogy 
az a vállalkozó neve. Hátulról előre, hármas tagozatban készül el -  héberül. Megtekinti
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Ödön is, és -  a kíváncsi ember módjára -  jót mosolyog hozzá. Hát ritka élmény ez
-  jegyzi meg Hubert -, az első héber aláírású okmány a vadonból, amióta a Retyezát áll!

A barakk átellenében, túl a vízen, kisebb bükkös erdő áll, a Lepusnik völgyében az 
utolsó bükkösök egyike. Azt fogják megszemlélni. Búcsút véve Mendeltől visszatérnek 
Berhinára, ott találják Cipriánt, a kártyavető barakkőrt. Valamivel beszédesebb lett! 
Nyáron a magazin körül élénkebb a forgalom. Egyik-másik juhászgazda le-leérkezik a 
kantinhoz, és a pálinka mellett dohányt is vásárol. így van kivel szót váltania, nem úgy, 
mint a végtelenbe nyúló, hosszú télen.

A barakktól a kéznél lévő mokány lovakkal átgázolnak a folyón, és bejárják azt 
a „hagyáserdő” jellegű bükköst, mely a lucfenyvesek tömegében kivételesen megtelepedett. 
Azokhoz az őserdei bükkfákhoz talán soha senki nem nyúlt hozzá, figyelmen kívül maradt 
az a mutatványszámba menő lomblevelű erdőrészlet. A méter átmérőjű fák mind ala
csony törzsűek. Koronájuk annál terebélyesebb; kiritkult záródásban élő, elvénhedt fák, 
ágaik tördeltek, magot már réges-régóta nem teremnek. Az ilyen fákra szokás monda
ni, hogy azon a helyen, ahol állnak, felesleges fák, és a nemesebb fajoknak csak útjában 
vannak. Az ő életük sorsát már eldöntötte az idő: mihamarább az összeroppanás vár rá
juk, hatalmas testükből korhany lesz. Van azonban módszer, amivel siettetni lehet ezt a fo
lyamatot, amit egyébként a természet fog rajtuk előbb-utóbb halálos biztonsággal el
végezni. Az erdészeti irodalom ezt a módszert „körülgyűrűzésnek” nevezi. 
Alkalmazzák-e valahol, az erdészek nem tudnak erről.

Hubert nem fog élni a körülgyűrűzés durva és ezen a helyen értelmetlen módsze
rével. Viszont nem tenne kifogást az ellen, hogy azokat termeljék ki a barakkot lakó 
olaszok, és a fákat használják fel tüzelésre. Azok azonban a szívós, göcsörtös bükkfával
-  a fenyőfa bősége mellett -  nem bajlódnak. Ledöntésük és felhasogatásuk érzékeny 
kárral is járna. A kis bükkös erdőt ugyanis belepte a luc, csak meg kell nézni: a megte
lepedett, 1-2-3 m magas, üde fácskák -  kiölve maguk alatt a gyomot -  elég sűrű társu
lásban gyönyörködtetik Hubertékat. Azt a kivételesen kedvező folyamatot látják, ami
kor a lucfenyő a bükkel elegyedő tenyészhatáron teret foglal, és a faját megillető helyen 
kiterjeszti uralmát a bükkfákra is. Ez a természetes folyamat hasonlít a napokkal ezelőtt 
bejárt lékvágások területén tapasztalt felújuláshoz; ott fenyő követi a fenyőt, itt végle
gesnek mutatkozó flóraváltozás áll elő. A folyamat valamennyire hasonlít ahhoz a jelen
séghez is, amit a szkurtelei vágásban láttak a juharfa körül; az a biofitocönozis átmeneti 
jelenségéről adott példát. Szakszerű irányítással még a Retyezáton is, talán előbb, mint 
másutt, több szép természetes felújulásra lehetne példákat teremteni. Ez azonban 
csakis az esetben menne, ha a fahasználatok rendszerbe foglalása kizárólag a kezelő 
erdészek kezében volna, és az ő kezüket nem kötné meg bürokratikus szabály és válla
lati ködevél!

A sokat emlegetett ködevél természetesen Hubertot továbbra sem hagyta nyugton. 
A rosszul leírt feltételek alapján folyó rossz, az uradalomnak kimondottan káros mun
kákról szóló jelentései a birtokos részéről legfeljebb csendes meghallgatásra találtak. 
Nem többre, s Hubert tulajdonképpen már évekkel korábban rájöhetett volna, hogy 
az 1898. évi egyezség reparálási lehetőségéről bizony lemaradt. A konok ismételgeté
sekkel, kifogásokkal mindenesetre annyit sikerült elérnie, hogy a cég vezetője, Eugén 
úr, rokonszenvét (amivel egyébként korábban sem kényeztette el) teljesen elveszítette. 
Sőt a cég előtt olyan személlyé vált, aki a fakitermelés körébe tartozó üzletben legfel
jebb hivatalos, de egyáltalán nem kívánatos személy. S mindezek alapján Hubert kifogá
sai bizony kezdtek „unalmassá” válni.
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Egy alkalommal aztán maga a cég vezetője szólta el magát -  elárulva az üzletfelek 
magatartásának az alapját. Nevezetesen: Eugén úr utalt arra, hogy a birtokos erdőit 
(és az ő kitermelt faanyagát) esetleg bosszúállásból származó gyújtogatás (?) érheti. 
És vajon ki állna ezen felgyújtás mögött? A cégfőnök nyilván a saját munkatársaira gon
dolt, akik között nem egy kalandos múltú, fél világot bejárt, csempészésre, vadorzásra 
hajlamos, részeg állapotban vadul vakmerő ember akadt. Velük együtt gyanúba voltak 
hozhatók egyéb havast járó csavargók is.

Hubertot természetesen meglepte Eugén úr eme elszólása, fenyegetőzésnek ható 
„aggodalma”. Ödön is érdeklődéssel hallgatta ezt a témát, mivel az erdőégés nagyonis 
hozzá tartozik az erdészek megoldandó feladataihoz. Hubert mégis igyekezett meg
nyugtatni a sógorát, hogy ő a cégvezető fenyegetésnek is beillő elszólását egyáltalán 
nem vette komolyan. Hiszen ha az erdésznek állandóan arra kellene gondolnia, hogy 
a vele szemben állók ellene bosszút forralnak, akkor soha sem lenne nyugta. Ugyanak
kor viszont tisztán látta: a birtokost ugyan meg lehet az erdők esedeges fel gyújtásával 
zsarolni, de az erdészt nem erdőégetéssel félemlítik meg, hanem egy-egy, kimondottan 
a személyére irányuló támadással. Erre való az óvatosságból állandóan magánál tartott 
fegyver, a rendszerint őt követő jágerek, alerdészek, netalán málhahordók, illetve ko
csisok társasága.

Visszatérve még az erdei tűzesetek kérdésére, Hubert elmondta, hogy szolgálata 
alatt a Retyezát-hegység erdőiben ilyen nem fordult elő -  szerencsére. De továbbmen- 
ve, Hubert Erdély-szerte sem értesült erdőégésről. Igaz, náluk az épületeket, neveze
tesen például a berhinai vadászházat felgyújtották, de az kivételes esetnek számított. 
Statárium alatt álló szökevények gyújtották fel távozásuk előtt a menedékül szolgáló 
házat, hogy üldözőik nyomukat se találják. A szomszédos havasbirtokon pedig leg
utóbb villámcsapástól égett porig egy vadászház.

Az ilyen jellegű károkozás elleni védekezés meglehetősen nehézkes. Legcélszerűbb 
az épületeket tűz ellen biztosítani, és a biztosítottságot igazoló fémtáblát az épület kül
sején több helyre kirakni. Végtére feltehető az is, hogy a „bosszúállásra” készülődő sze
mély a táblák láttára meggondolja magát és lemond a szándékáról. (Ez egyébként a vador
zóról nehezen tételezhető fel.) A károsult megfelelő biztosítással többé-kevésbé 
kielégítő kárpótlást szokott kapni, az épület teljes összegének megfelelőt. Igen, mert 
a fából épült házak rendszerint porrá égnek. Az is igaz, hogy a külső fekvésű épületek 
biztosítása meglehetősen költséges, de mindenképpen megéri. Arra is kell ugyanis 
gondolni, hogy az esetleg leégett régi őrház, vadászlak vagy munkásszálló helyett új, 
különb kivitelű építhető fel, akár más, alkalmasabb helyen is.

Különös témájú disputája támadt Hubertnak egy külföldi, rangos vendéggel, aki 
a határhavasok körzetében a vadászati jogot tartotta haszonbérben. Ö azzal a kívánsággal 
állt elő, hogy a lakatlanul álló vadászházakba a betörőkkel szemben szereltessenek 
be önlövőket. Hubert a dolgot a beszélgetés kezdetén tréfának vélte. Utána a kedélyes 
urat felvilágosította, hogy az önlövők Magyarországon, feltehetően egész Európában, 
sőt valószínűleg a többi világtájon is, a vadfajok (medve, farkas) ellen is el vannak tiltva. 
Kiderült azonban, hogy az illető nem is valamiféle, már külsőleg is szembeötlő szerke
zetre gondolt, amely a betörésre készülődő személyre többnyelvű figyelmeztető fel
írással és felismerhető jelekkel ellátva elriasztólag hatna. Ellenkezőleg, olyan, legko
molyabb tűzhatásos szerkezethez kötötte magát, amely bent az épületben több 
irányban és hatásosan érvényesülne a halált érdemlőkkel szemben. Nyilván abban a fel
tevésben élt, hogy a Retyezát őserdejében a védekezésnek bárminő gyilkos hatású
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módszere megengedett, mintha a vadászházba történő behatolás főbenjáró bűn volna. 
Be sem ismerte, hogy tetszetős ideája mindenféle törvénybe ütközik. Ráadásul arra 
a legkisebb hajlandóságot sem mutatta, hogy a következményekért kész a felelősséget 
magára vállalni -  mint értelmi szerző és parancskiadó tulajdonos.

Az időközben felérkezett alkalmi posta hazulról nem tesz említést bajról, így 
Huberték nyugodtan tovább maradhatnak a hegyekben. A levonulás egyébként is lassú 
menetben szokott történni; nehéz elválni az erdőtől, annyi sok a néznivaló és a nyár 
hozzá túl rövid. A sok, zaklató átélés valami különb szórakozást is kívánna. Erre való 
az erdő vadja, amit a természet az erdőbe díszül állított be. A vadászat élteti az őserdők 
merész utasát, és a benne élő őslakót is. A júliusi őzbak a főerdésznek is kijár, majd 
megpróbálkozik vele.

Guraapit elhagyva betérnek az újonnan megnyitott Nechisu-völgybe. Már készülő
ben van az a csatorna, amely le fogja hozni a beállított vágás fáját. A kanyargós, kes
keny völgyben a mohatakarón jól kitaposott ösvény vezet fel, ahol a tarolás helyén 
a végén majd újabb rontott kép marad. Amit az érintetlen, vadregényes völgyben 
annyira széppé varázsolt a tüneményes fenyőerdő, az fog ott is vesztes lenni. Elegendő 
a tarolást ábrázoló metszetnek csak az elütő színét látni, és hozzá százas, ezres, szaka
datlan számsorokban ráfigyelni a feldobbanó hangra, amit a ledűlő fák tompa jajszavából 
a völgy bércei vernek vissza -  máris foszlóban az őserdei romantika.

Útjuk a patak partján egy, még felismerhetően frissebb kőrakás mellett vezet el. 
Látni rajta, hogy nem a szeszélyes víz hordta, hanem úgy rakták össze, nem is régen, 
sőt gyeptéglává tépett mohát is szórtak reá. A nechisui tragédia színhelye ez, története 
nincs egészen egyesztendős.

Késő ősszel, amikor a zerge nászára ébred, egy megyebeli úrvadász másodmagával 
haladt fel a völgyben. Fegyverét, ahogyan idősebb és kényelmes uraknál szokás, a vezető 
vadőr vitte a vállán. Az egyik kanyart eltakaró szikla mögül hirtelen több fegyveres ide
gen lépett elő, akik a szemben érkezőket azonnali golyólövéssel fogadták. A golyó nem 
talált. A vadőr azonban a válláról lekapott fegyverrel nyomban visszalőtt (Péter vadőr 
katonáéknál is lövész volt!) a széles mellével kilépő egyik orvvadászra. A mellbe talált 
orvvadász azon helyben -  jajszó nélkül -  bukott le a gyepre, mire társai, lehettek 4-5-en, 
zavart ugrással eltűntek a kanyar mögött. A holtan talált paraszti férfi, öltözete után, 
Bánság vidéki, ismeretlen személynek bizonyult. A helyszíni nyomozás megejtése után 
azon a helyen földelték el, ahol most a kőrakás van. Ott fog nyugodni háborítatlanul 
jeltelen sírjában az ítéletnapig, a kövek hátán átbukó vadpatak partján, a sziklafalról 
letekintő fenyőfák árnyéka alatt. Az úrvadász a vadászatot abbahagyta, és a maga részéről 
rá sem tekintve a görcsös mozduladanságban fekvő halottra, elhagyta a Nechisu keskeny, 
sötét völgyét, és oda, mint mondotta, nem fog többé jönni.

Több mellékvölgy bejárása után egy éjszakára ismét feljutnak Berhinára. Ott Cip
rián révén mulatságos esetről értesülnek.

Elmondja, hogy előző nap estefelé beállított hozzá Mendel és munkásai számára 
dohányt vásárolt. (Érdekes volt Hubert részéről megfigyelni, hogy7 az erdőn élő személy, 
legyen román, olasz, rusznyák, akár munkás, akár pásztor, valamennyi cigarettát sodor, 
és nem él a pipával, ahogyan azt a magyar paraszt megszokta. Márpedig ha valaki, úgy 
a pásztorféle igazán ráérne a pipájával foglalkozni, de az sem teszi. Annál többet füs
tölnek a jágerek; vadászképekkel cifrázott porcelánpipájukat még álmukban is a szájuk
ban felejtik. A famunkást meg talán az tartja meg a rövid élvezetre való cigaretta mellett, 
hogy idegességében hamarosan végez vele.) Mendelt a kíváncsiság hozta le a barakk
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hoz. Dicsekvőleg mondta Ciprián előtt, hogy a vízparton előkelő vendégei voltak. 
Hubert felől tisztában volt, hogy ő a Herr Oberförster, szeretné azonban azt is tudni, 
ki volt vele az a másik úr. Hátha -  neki úgy rémlik -  Fürst Esterházy lett volna? Több 
sem kellett, eltalálta!

Ami az ismeretek körüli tájékozottságot illeti, Mendel a művelt emberek közé tar
tozott. Vagyona után felvidéki lakóhelyén virilis jogot élvezett. Az Esterházy név nem 
volt ismeretlen Máramarosban. A kérdést tehát helytállónak találta, annál is inkább, 
mivel hallott arról, hogy tényleg hercegek is járnak fel a Retyezátra. Ciprián reá hagyta 
Mendelre. Cipriánt nem érdekelte a vadászatra leérkező magas urak személye, neki meg 
bemutatkozni nem szoktak. Mendel még annyit jegyzett meg: a maga részéről vigyázni 
fog, hogy amikor munkásaival és -  remélhetőleg már úszásra késztetett -  fájával el fog 
vonulni a vadászház előtt, nehogy a berhinai vadászház környékét lármával zavarja meg.

Huberték a mulatságos eseten elmosolyognak, és egy kis bosszantás Ödön felé sem 
fog ártani. Ödön mint herceg Esterházy, az ország első földesura! Pedig nem néz ki 
arisztokratának. Arca nem megnyúlt, hosszúkás, hanem szabályosan kerek és töltött, orra 
sem az a jellegzetes mágnásorr, ellenkezőleg, a cimpái szélesedők, a termete pedig a magas, 
sovány helyett csak közepes, és máris hajlamot mutat a polgári pocakra.

Lehaladva a Nagyvíz mentén, a faúsztatás menetét kísérhetik figyelemmel. A folyó
víz ott annyival bővebb, mint Mendel szakaszán látták, amit az oldalvölgyek vize adott 
hozzá. Egy helyen azonban a folyó bal partjáról zavaros áradat ömlik ki. Napokkal 
ezelőtt, valahol nyugaton, a krassói hegyeken felhőszakadás zúdulhatott le, és az duz
zasztja fel a folyó vizét. Az áradathoz hozzájárul még a közeli határidő miatt erőltetett 
úsztatás, ezért a terelő gerebnél hatalmas fatorlódás következett be. Három emeletnyi 
magasra halmozódott fel a gömbfa, amely síkosságánál fogva, az egyik a másikra fel
csúszva, eltömte a gereb fográcsozatát még a tetején felül is.

A fatorlasz egyike a legveszedelmesebb helyzeteknek. Igaz, ritkán szokott előfordulni, 
de szétbontása a faúsztató munkásoktól kivételes ügyességet kíván. Mióta a cég dolgozik, 
a 15 év alatt a torlaszok 3-4 munkást kívántak áldozatul.

Domboló dolgozik ott, mindössze negyedmagával, több munkásra nincs szükség, 
úgyis csak akadályoznák egymást. Kezükben a 4-5 m hosszú csáklyanyél, végükön a szo
kásos vonó- és taszító szegekkel. A kifolyásnál jól látni, hogy a víz a torlasz alatt egészé
ben elfolyik. Ahhoz, hogy fát sodorhasson magával, szét kell előtte nyitni a garmadával 
összevissza torlódott tömeget, hogy elsőnek a legalsó fák, majd egyik a másik után indul
jon el az útjára. Maga a folyóvíz nem veszélyes, hacsak a torlasz aljában bontogató munkás 
bele nem csúszik a vízbe. A legnagyobb baj a kívül álló fatorlasz tömegéből származhat; 
a leomló fák alól már nincs menekülés. A vízrebocsátást szabályozó munkásra akár egy-egy 
lecsúszó fa is súlyos sérülést, sőt halálos veszélyt jelenthet. (Nagyobb a veszély vagy 
hasonló a közelítésnél a meredek lejtőn és a száraz csatornaúsztatásnál szokott lenni, 
legkisebb a veszély a csekély esésű, nedves csatornánál.)

Huberték a gereb mellett lelassított léptekkel haladnak el, és a munkára csak menet 
közben figyelnek. Meg sem állnak, oda sem szólnak Dombolóék felé.

Domboló van középen és legalul; csáklyájával alul a fatorlasz rézsűjét óvatosan bon
togatja. Figyelme kiterjed a két oldalról felmagasló tömegre, azok mindegyikéről a három 
munkás Domboló intésére le-lecsúsztat egy-egy fenyegetően kiálló gömbfát. Domboló 
bakancsain rászíjazott vasmacskák, amikkel könnyedén szökdel fáról fára (Hubert szerint 
a vasmacskákhoz külön tréning szükséges), át-átugrik hol jobbra, hol balra, és eregeti 
sorjában a helyéről meginduló darabokat. Kalap nincs a fején, hogy az se zavarja. Szé
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les mellén a tarkakockás ing szétnyitva, bőre szabott nadrágja abból a bizonyos taljános 
bársonybőrből való, piros, kerek arcán jól fest a kis fekete bajusz. Villogó szemeit gyors 
fejmozdulatokkal jártatja körül. Kilátás van arra, hogy a torlasszal rövidesen végezni 
fognak.

A mezőn áthaladva az erdészeknek módjukban áll megállapítani, hogy az utóbbi napok 
alatt a kukorica nagyot nőtt, és szépen gondozott. A lakosságnak egyébként a minden
napi kenyere a kukorica.

Beérkezve az erdészlakhoz, Lilkó, a feleség már az udvaron várja őket, mert a lovak 
csattogása már behallszott a ház előtti fahídról. A gyerek alszik. A kocsis átveszi a lova
kat. A kutyák felüvöltése igazi örömüket jelzi. A fedett tornácon terítve az asztal.

Hátul az istálló léces ajtajához kötve idegen, fanyerges ló álldogál, mellette a gyep
ről nehézkesen feltápászkodik Janku, a paltinai gazda. Már két napja várakozik 
Hubertra. Vásárról jön, és valami fontos beszélnivalója, elsősorban a legelőszerződés 
meghosszabbítása lesz a témája. (Amikor őt az erdészek a Paltinán keresték, nem volt 
fent a legelőn.)

Az a fő, hogy a család egészséges. A „zsarnoki” férj távollétében végeztek a nagyta
karítással, a nagymosással; ami tyúk Mayerné után maradt, számukról és csibéikről pon
tos jegyzék van vezetve.

Ödön pár napot még kitölt Malomvízen, nővére lehető jó ételfogásokkal látja el, 
aminőket csak saját konyhán lehet előállítani. A gilisztával fenyegető erdei kosztolás 
után a férfinépet háziételekkel kárpótolja. Mészárszék hiányában a húskérdésen a baromfi 
segít. Hubertnak kettőre felszaporodott tehene a házat friss tejjel látja el, gyümölcsöt 
a kert ad. A selmeci pesztonka, a jámbor tót leány, szerencsére, megszokott. Látszólag 
azt mutatja. Ismerőse ugyan nincs, de leveleket kap és ír. Legunalmasabb neki a vasárnap, 
mise hiányában szent képe előtt időzik, és türelmesen foglalatoskodik a gyerek körül. 
E jelenségek ellenére biztos fogadást jelentene, hogy az egy év leteltével összegyűjtött 
pénzecskéjével repülni fog a legelső vonathoz, hogy visszatérjen a szülőföldjére. Románul 
nem is igyekszik megtanulni.

Egyik délután a kertben céllövészetet tartanak, ahol a golyófogót erős rom
épületkövek adják. A lövészet komoly fegyverekkel történik. Részt vesz azon, de csak 
kispuskával, a feleség is, és a férfiakat nemegyszer lefőzi. Mindenesetre hasznos lesz, 
ha a család a fegyvereket kéznél tartja. A civilizáció továbbra is hiányzik a környékről...

Ödön az utazásra készül fel, Hubert viszi le kocsival az állomásra. Ö maga betér 
a kastélyba, leadja a jelentéseit, majd behajt a városba bevásárolni az egy hónapra valót. 
Mire a kereskedőnél leadott hosszú kutyanyelvjegyzékkel elkészülnek, van közben ideje 
benézni a patikába (lóorvosságra is van szüksége), beszerzi a papírárut, aztán belátogat 
a szolgabírói hivatalba, ahol a falusi embernek mindig akad valami dolga.

Ismerősökre is talál -  legelőbb a vendéglőben, a fehér asztalok körül. A kisváros 
aranyifjúsága, az öregekkel vegyesen, ott szórakozik napról napra ásványvizes borozgatás 
mellett -  megtárgyalva minél részletesebben a város, a járás, a megye, nem utolsósor
ban az ország zajlásban levő, avagy éppen uborkaidényre való kérdéseit. Közben a kocsis 
lovat vasaltat, mert Malomvízen kovács nem él, a legelőre kijáró lovakat a paraszt is pőre 
patával tartja.

Késő este lesz, amikor otthon, az udvaron leemelik a kocsiról a gondosan zsák
ba csomagolt holmit, kezdve a rizskásától, a süvegcukortól a 10 literes petróleumos 
kafináig.

Aztán folyik tovább a mindennapi élet -  felváltva otthon és többet az erdőn.
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19- Újabb munkástragédia

Két napra rá, a ragyogó júliusi napnak kora délutánján, riasztó hír üti meg a házi nép
ség, köztük Hubert, fülét:

-  Egy olasz belefulladt a vízbe! A víz elsodorta!
Másik hír arról szól:
-  Egy olaszt a gerebnél alátemetett a rászakadt fa! Keresik, de nem találják!
A faluban kevés a járókelő nép, a hegyekben kezdetét vette a kaszálás, minden 

épkézláb férfi asszonyostól fenn van a réten, a tanyán aratják az árpát, a nép a termé
szet feletti győzelem ünnepnapjait éli.

Átellenben, a nagyraktár udvarán látni a legnagyobb futkosást. Ott lakik a vállalat 
főraktárosa, Giombatta népes családjával, 18 (tizennyolc) kisebb-nagyobb gyerekkel 
a nyakán. Két asszonytól 10 gyerek az övé, 8 az unoka; nagy, fekete szemű fiúk, lányok, 
ugyanabban a korban, az egyik csak olyan, mint a másik. Nehezen ment már a naptárból 
az újszülöttek részére megfelelő keresztnevet kikeresni, hol fiúnak, hol leánynak. Egy 
alkalommal, mondották, amikor a kicsinyek a fáról függő, kocsi nagyságú kötélhintán 
játszadoztak, az egyik kisfiú betört koponyával maradt a hinta alatt, állítólag az történt 
meg, hogy az öreg Giombatta hirtelen zavarában nem ismert rá: a halott saját fia volt-e, 
vagy az unokája? Három felnőtt leánya olasz famunkások felsége, a legidősebb leány 
Domboló élettársa.

Hubert átmegy a raktár tágas udvarára, ott nyüzsög a sok gyerek, a 10 év körüliek 
rohanvást anyjuk után szaladnak, s mind lefutnak a vízhez. A családból a törzsfő, a puf- 
fadt arcú, pocakos Giombatta maradt otthon; bamba szemekkel néz maga elé, és áll egy 
helyen. A helyzet úgy néz ki, mintha még nem volna tisztában, hogy mi és hogyan tör
tént. Rá sem ügyel a lassan közeledő Hubertra, előtte érthetetlen kell legyen, ami hírt 
hozzá az előbb hoztak. Az esemény végét ő sem ismerheti, legfeljebb végzetszerűen 
sejti.

-  Domboló, Domboló -  mintha magamagának mondaná a nevet.
Hogy mi történt és hogyan történt, azt Hubert napokkal később Eugénnak, a fűrész

gyáros sofőrjének az elbeszéléséből tudta meg.
-  Eugén úr kora délután kiautózott Malomvízre, és ott meg sem állva, egyenesen 

lehajtott a gerebhez, hogy az ott folyó munkát megtekintse. Társaságában volt egy 
hölgy vendége, nem az a turistanő, akivel két év előtt a hegyekbe a kirándulást tette. 
(Akkor Huberték is találkoztak a lovas karavánnal.) A vendég hölgy egy másik volt. 
(Hubert is ismerte a városból: szépnek mondott, valóban mutatós, élénk, barna, román 
úriasszony, férje üzletfele és barátja Eugénnak.)

A hölgy az aznapi alkalmi kirándulásra a nyitott autón pipacspiros, könnyű nyári ruhá
ban, virággal díszített, széles szalmakalappal, kezében napernyővel jött ki. Eugénnal 
vidáman társalogva léptek fel a gerebre, és annak közepe táján, a korlátra könyökölve 
néztek le a mélységbe, figyelve az ott folyó munkát. A sofőrt is oda vitte a kíváncsiság, 
és Eugénék közelében figyelte ő is a már jól leapadt, de a még mindig magas torlasz 
körül folyó munkát.

Domboló állt közvetlenül a vízfolyás felett, a másik három munkás az egyik oldalon 
várta Domboló intéseit és vezényszavait. Domboló éppen szemben volt a vendégekkel, 
fel is köszönt, és -  a vízzúgás miatt -  erősebb hangon válaszolt Eugén kérdéseire.

Már az első percekben valami ügyes fogást készült tenni, csáklyájával a szemben levő 
torlasz fáin valamit lazított. Eközben a mögötte meredező oldalon a magas falú torlasz

774



hirtelen megingott. Abban a pillanatban Dombolónak már nem volt ideje elugrással élni, 
talán alkalmas helyre sem talált, hacsak a vízbe nem, hogy kitérjen a fatömeg leomlása 
elől. Szétvetett lábakkal állt a vízfolyás szélén, magasra felkapta a csáklya rúdját, hogy 
feltartsa a felülről leguruló fákat. És jött a másik pillanat, ami a sofőrt a megrendült- 
ségtől valósággal beteggé tette.

Amit látott, megdöbbentő volt. Holta napjáig nem fogja elfelejteni az eltorzult vigyor
gást, azt a gyors, rövid vigyort, ami Domboló arcán támadt. Fejét felkapva feltekintett 
az égre, arcán az eltorzult vonások grimaszként feszültek szét, neki, a sofőrnek úgy 
rémlett -  mintha fel is kacagott volna! Ahogyan akkor elképzelte és ahogyan most 
is látja, Domboló feltétlenül tisztában volt azzal, hogy a torlasz menthetetlenül reá fog 
zúdulni. Megőrült -  fejezte ki magát a sofőr -, az, amit az arcán látott, az az őrültség 
jele volt.

A leomló fatömeg tompa robajjal zúdult rá Dombolóra, és a százányi gömbfa kop- 
pantásokkal kísért, szörnyű áradata eltemette. A lezuhant és folyvást omló fatömeg, 
kitörve a gereb alól, zúgva rohant le az alanti, mély mederbe, és a szerencséden munkást 
vitte magával. Valami keveset még láttak hol a fejéből, hol a karjából, aztán a nekisza
badult fatömeg zúdult tovább lefelé, Dombolónak pedig nyoma veszett.

A túloldali munkások észbe kapva rohantak le a gereb alá, Eugén is hölgyét siettetve 
kocsijához futott, és a volánt kézbe kapva az innenső parton száguldott le. Rőtszakállas 
arca ijesztően sápadt volt, a hölgy meg azt kérdezte tőle:

-  Tulajdonképpen mi történt?
Eugéntől nem kapott választ.
Két kilométerrel lejjebb a Nagyvíz bal partján találtak rá Dombolóra, kivetve a föveny

re. A sok hozzá verődő fa és a mederből kiálló kövek a torlasz szerencsétlen áldozatá
nak a fejét roncsolták szét. Három árvát és egy fiatal, síró asszonyt hagyott maga után, 
gyászba borítva az erdei munkások egész társaságát.

Hubert legközelebbi levelében beszámol Ödönnek a Ferró-féle tragédia után bekö
vetkezett újabb esetről, és a következőket fűzi hozzá: úgy véli, hogy Ferró tragédiáját 
az emberi, alkalmi tragédiák egyikének lehet tekinteni. Ezek a gyakoribb esetek. 
Domboló viszont másféle tragédiának lett áldozata -  a sors végzetének.

Domboló meglátva a váratlanul megjelent főnökét, aki az ő munkáját figyeli, egyben 
rápillantva mellette az érdeklődést mutató hölgyre^ amúgy akaratlanul, valami kurázsis 
ösztönérzésből, kiválót akart előttük felmutatni. És hacsak egy pillanatra is, hirtelen 
megfeledkezett a munkahelyén állandóan fenyegető veszélyről. Elég volt egyeden figyel
men kívül hagyott odatekintés a torlaszra, egyeden elhibázott mozdulat, és a háta mögül 
bekövetkezett a katasztrófa. A sors kegyetlen volt hozzá annál is inkább, mivel hivatá
sában sújtott reá. Azt a hős férfit érte a csapás, aki a sok bátor férfi között kész volt élete 
állandó kockáztatásával is megfelelni a hivatásának. Önfeláldozó magatartása őt is érde
messé teszi arra a kivételes tiszteletre, amely megilleti az alpesi mentőszolgálat tagját, 
aki önként jelentkezik a szédületes sziklafalak megmászására, amely megilleti az önkéntes 
tűzoltót, aki keresztültöri magát a füstön és a lángokon is. Ez a tisztelet éppen úgy kijár 
az erdésznek, aki az őrhelyén a fenyegetések ellenére is helyt áll, és akár fegyveresen 
is felveszi a harcot a reá leselkedő ellenfeleivel. A milliónyi katonahős mellett a polgári 
élet munkahősei, a hivatásukat végzők ilyen férfiak!

Keresve az okokat, vajon lehet-e hibáztatni Eugént, aki a drámai mozzanatnak 
közvetlen szereplő tanúja volt? Ha ő nincs jelen, talán nem állt volna elő ez a szeren
csétlen eset?
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E kérdés szempontjából a végzetes fordulatra talán abban lehetne némileg okot 
találni, hogy Eugén, mint a vállalat teljhatalmú főnöke, ott éppen a kritikus időpont
ban tartott futólagos szemlét. Bizonyára a szemlének másféle módját is választhatta 
volna. Ezúttal azonban mellette állt az alkalomszerűleg hozzá csatlakozó hölgy, akinek 
a jelenlétéből származhatott talán valamiféle kihívó hatás. Mindez a feltevés kétségte
lenül a sors tragédiájának fel nem deríthető motívuma fog maradni.

Ami a drámai esetek helyszínét illeti, a fejszével orvul leütött Ferró tragédiáját 
követte Dombolónak szerencsétlen pusztulása -  és mind a két eset kint történt az erdőn. 
Az erdőn férfiak dolgoznak, ott nőnek nincs keresnivalója. E kettőn kívül a két év alatt 
más baleset a vadon életéhez edződött férfiak sorában nem fordult elő. Mégiscsak kü
lönös, hogy e megtörtént két esetnél jelen volt a nő. Az egynemű Adámok közé egy-egy 
Éva sodródott be, férfiak közé, akiknek mindegyikében benne rejtőzik a nő iránti érdek
lődésnek kitörölhetetlenül eleven ereje. A nő képében az annyira ritka látomás nem 
maradhatott közömbös hatással a férfire, ahogyan a hím vad nyugalmára is (igaz, az évnek 
csak egy-egy időszakában) izgatólag hat a fajtabéli nőstény vad közelsége.

A fiatal Ferró is bizonyára új hangot, új színt, biztató női mosolyt várhatott az akár 
akarata ellenére is kacérosnak feltűnő Léna felől, miközben az éjszakában láthatatlan 
árnyék sötét sugarai vetődtek reá. Domboló utolsónak felvillanó tekintete szintén a mun
kahelyén megjelent nőre tévedhetett, és felőle érkezhetett le hozzá, a fatorlasz mélyére, 
a ragyogás, a pazar szín, a meleg mosolygás képében a halálos végzet. Mintha csak 
mind a két munkás tragédiája hasonló volna az égő sivatagban magára hagyatott beduin 
Adám feltámadt őrjöngéséhez, aki szörnyű csalódásában (leírásból idézve) így kiáltott fel:

„Atkozott az asszonynép! Éva megbabonázza Ádámot és szolgaságba ejti!”
Hubert -  maga is megilletődve -  azzal fejezi be az Ödönhöz írt levelet: legyen a levon

ható tanulság az, hogy a kézi erővel dolgozó férfit veszélyes munkahelyén munkavég
zése közben -  kint az erdei munkahelyeken is -  meglepetésszerűen ne zavarja meg senki, 
se hivatalos személy, se kíváncsi odalátogató! És különösen ne jelenjék meg ott a mun
kája iránt akárcsak félszemmel is érdeklődést mutató idegen nő, aki előtt, talán hiúságból, 
azt akarja bemutatni, hogy Évával szemben minden más férfinál ő -  a tettrekészebb 
Ádám!

„Lasciate ogni speranza” -  a nagy olasz költő adja ilyenformán a magáról megfeled
kező férfi szájába: hagyjál fel, férfi, azzal a balga reménnyel, hogy jó vagy rossz sorsodat 
nem mindig a nő dönti el!

Szól ez intelem Ödönnek is, a nőtlen fiatal férfinak, akinek további sorsát (szülő
anyja után) még nem döntötte el a nő.

Hubert még két esetet idéz fel Ödönnek, amely az erdész és a „vadonbeli” nő között 
történt meg -  s az erdész maga Hubert volt.

1. Egy ilyen, keresetlenül előállott helyzetbe még dunántúli szolgálati helyén került 
bele. Mint nőtlen gyakornoknak, a lakása a főerdészlak melletti, külön épületben volt; 
az erdészeti iroda mellett egy külön bejáratú szoba. A szobának alacsony, csak füg
gönnyel behúzható ablaka előtt a kerteken át rövidítő kis ösvény vezetett el. Azon szokott 
egy időben elsétálgatni egy falubeli, nyúlánk leány, minden egyes alkalommal egyes- 
egyedül, és lassú léptekkel, az ablakok előtt elbíbelődve a jázminbokrok illatozó virá
gaival. A 20 év körüli leány varrónő-kinézetű volt, iskolázott, iparos házileány, akinek, 
úgy látszott, az aranyifjúságban túl szegény faluban nem akadt udvarlója. Talán ő ma
ga sem tehetett róla, de meg-megállt az ablakok előtt, azzal gondolta felhívni magára 
az új erdőgyakornok figyelmét. Mindebből Hubert csak futólag vett észre valami ke
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veset. A leány azonban szemmel is láthatóan leleplezte magát egy áruló bizonyítékkal; 
az ablakon át berepített levélkével, amit Hubert egy alkalommal a szobájában talált, 
és az névtelenül ugyan, de annál érthetőbb célzatú szöveggel volt megírva. Ebből aztán 
Hubert a személyének szóló kísértést nem is annyira eszményinek, hanem kézzelfog
ható felhívásnak látta. (így van ez az őzeknél is, a csalsíp hívására legelőbb a fiatal őzbak 
ugrik be...)

A leánynak holmi találkozóhoz nem volt szerencséje, mert a Hubert szobáját kora reg
geltől késő estig kivétel nélkül üresnek találta. Nemsokára történt aztán, hogy maga a ko
rábban kelő főerdész, a principális lett figyelmes a ház előtt andalogva sétáló leányra. 
O aztán -  az apa szerepében fiához -  szóba hozta a dolgot Hubert előtt. Udvarias, de nagy 
szigorúságú megjegyzése abból állt: neki ugyan Hubert magánéletéhez nincs köze, azonban 
ennek ellenére is él a figyelmezetéssel. Az a leány súlyosan beteg személy! A doktortól 
tudja, hogy fertőzően tuberkolótikus. A családja is felmentette a házi dolgok alól, ezért van 
ideje -  ahogyan mondani szokás -  a ténfergésre, az esedeg kilátásokkal biztató prome- 
nádlizásra.

Betegsége, a tüdővész a szegény leányt hamarosan el is vitte, mielőtt egyetlen szót 
is válthatott volna Huberttal.

A jó tanács mindenesetre, ha nem is volt rá szükség, hasznosnak bizonyult.
2. Hubert megemlékezik egy másik esetről is, ahol szintén helye volt a jó tanácsnak. 

Ez a Retyezáton, a papusai legelőn történt meg vele.
A kérdéses legelőn még az első szolgálati évében, József alerdésszel kettesben, hivatalos 

szemlét tartottak. Aznap a sztinánál élénk életre találtak. A sok férfi között a sajtárokat 
megtöltő, kifejt juhtej körül több nőszemély is foglalatoskodott. Volt közöttük egy ügyes 
mozgású, csinos, barna leány is. Üdeségével (és az újság ingerét keltve) a papusai vadon 
színtelen képébe kivételesen idillikus vonást vitt be.

Hubert kíváncsiságát felkeltette a sürgés-forgás a „tejcsarnok” körül, aminőt ő azelőtt 
nem látott. Valahogyan odasodródott a szép, barna szemű leány mellé, aki a habzó tejben 
felgyűrt ingujjakkal vájkált. Szót ugyan a román szépséggel nem válthatott, de érdeklődése 
kétségtelenül a leány közeiéhez kötötte.

A sajtüzem szemléje nem tartott sokáig, mert egyszerre a háta mögül az alerdész 
susogva odasúgta Huberthoz: nagyon kérem -  hallgasson rám -, távozzunk el innen, 
de minél előbb! Hubert a heves felhívás értelmével hirtelenjében nem is volt tisztában, 
rátekintve azonban az alerdész kétségbeesett arcára és szemének intésére, tekintetét körül
járatta a népségen. Kiváncsi nézése egyenesen beletalált egy oldalt álló, hetyke csobán- 
legény villogó szemébe, erre -  hogy szabadabb térre jusson -  a leánytól keveset hátrább 
lépett, aki éppen egy csésze tejjel készült őt megkínálni. Még hamiskásan mosolygott 
is hozzá. Bizony szép volt az a leány! A Retyezáton bátran beillett a mesebeli havasok 
egyik tündérének. A helyzet azonnal világossá vált Hubert előtt is. Látva a felbőszült legényt, 
akinek szemei felváltva villogtak feléje és a kedveskedő leányra, komolyra vált arccal -  tol
mácsa útján -  áttért a hivatalos témára, ami tulajdonképpen őket a sztinához vezette. 
Hogy a legény tüszőjéből lefüggő, kacor alakú, nyeles kés az előbb milyen helyzetben volt, 
azt nem figyelte meg, a legény azonban a kést már a markában tartotta, és a viselkedése 
is olyannak látszott, amilyen az ugrásra kész, riadt vad kifeszült magatartása. Nem tudni, 
mi történt volna, ha -  ez pedig könnyen feltehető -  Hubert valamivel bátrabb udvarlással 
lépett volna fel a leány felé. József állítása szerint a legény már a tejszemle kezdetétől lesel
kedett a hívadan erdészek felé, és csak arra várt, hogy a kedélyes együttes mivé fog fejlődni. 
Kévésén múlt, hogy elérkezettnek lássa az időt, és a nőjével szórakozó Hubertra vesse
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magát. Forró égövi népek férfijáról nemegyszer olvashatni, hogy az utcán teketória nélkül 
leszúrja a nőjére rákacsintó, idegen férfit, vagy abba pisztolyából lövi bele a gyilkos golyót.

A legelőről lemenet József a sztinánál lezajlott eseményhez még egy külön meg
jegyzést fűzött. O tudhatta, hogy honnan vette, vagy csak kitalálta, de arra tért még ki, 
hogy nem ajánlatos a felkínált tejet sem elfogadni, hátha az meg van mérgezve. Ami 
a mérget illeti, az minden sztina körül tényleg kéznél van az ibolyakék virággal hivalko
dó sisakvirágdudvában, amit a legkiéhezettebb jószág és vad is elkerül.

Viszonzásul József alerdész számára is jutott a tanácsból. Hubert arra volt ugyanis 
kíváncsi: vajon az alerdész fegyvere töltve van-e?

Üres volt bizony annak mind a két csöve. Töltény sem volt nála több, mindössze 4-5 
régi, valahol a kabátzseb mélyén, csomó holmi közé keverve. Ez aztán nagy hiba volt! 
Csakis Józsefnél fordulhatott ez elő. A derék ember ugyanis szolgálatának legnagyobb 
részét közvetlenül a faüzem munkahelyein élte le, ahol csak akadék lett volna az állan
dóan megtöltött fegyverrel való bajlódás. A gömbfa bemérésénél a napi 10-12 óra 
kézimunka során teljesen felesleges volt a nehéz fegyver vállon hordása, az üres puska 
meg amúgy sem ér semmit sem. Ilyen alkalmakkor megtörténhetett volna az is, hogy 
amikor a munka végeztével visszatér, a valahol tartalékba helyezett fegyvernek csak 
a hűlt helyét találja. József az intelmet megértően fogadta -  már a papusai, aznapi 
„idill” lezajlása kapcsán is. Hivatalos erdőjáráskor nem hiányozhat az erdésznél az önvé
delmi fegyver és a hozzá való, elegendő töltény! Hubert el is mond Józsefnek néhány 
ismert esetet, amikor a fegyvertelen erdésszel igen csúfosan jártak el. Voltak erdészek, 
akik a végzetes hanyagságra életükkel fizettek rá.

20. Dunántúli erdészgyakornok -  retyezáti (fő)erdész -  dunántúli főerdész

Hubert és Ödön disputája azzal folytatódik, hogy Hubert figyelmezteti sógorát: minden 
nehézségek, minden különös események ellenére pályája vezérelvének az erdő fenntar
tását és újjáépítését tekintse. Segédtiszti szolgálatban egyébként Hubertnál is így volt: 
az erdőművelés nem volt olyan súlyponti kérdés, hanem egyenértékűnek mutatkozott 
más, időszerű feladatokkal. Miért? Mert a kedvező körülmények lehetővé tették, hogy 
a már élőbbről magasabb fejlettségű erdőgazdálkodás akadálytalanul és egyenes vonal
ban haladjon a maga célja felé.

Hogy a feladatok kivitelezésének módja mennyire más az egyik és a másik tájon, 
Hubert példával fog élni. Össze fogja hasonlítani például a dél-zalai táj egyik jól ismert, 
ezerholdas erdejét az ő kárpáti erdejének valamelyik részletével. Érthető, hogy az elté
rések szembetűnők, sőt az újraerdősítés szempontjából annál is nagyobbak, mert a Retye- 
záthoz mérten elérik a szélsőség határait is. Éppen ez a szélsőség fogja jellegezni az erdész 
kultúrmunkájának kirívó ellentétét az erdőgazdálkodás magyarországi keretei között. 
Pedig ott, Hubert szülőföldjén a változtatások egész légiója következett be, míg a kárpáti 
erdőben az idők folyamán a természeti tényezőknek jóformán egyike sem változott 
lényegesen. Ugyanez a művelet történt a két szélsőséges jellegű táj erdejében; ott is, itt 
is az erdőt tarra vágták.

A dél-zalai erdész annak idején, mielőtt belekezd tervszerűen előírt munkájába, 
kiteríti maga elé az erdőtest 80-100 év előtti, megőrzött vázrajzát, és a feljegyzésekből 
rá fog ismerni a régi állományok akkori képére. Az áradványos területen öreg tölgyerdők 
álltak óriásira nőtt fákkal, az ezekből mintául meghagyott néhány példányt ő maga 
is megcsodálhatta. A szőlőhegyi pincékbe beépített faprések négyszegletesre ácsolt
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szerkezete tanúskodik az évszázados fák múltba vesző, a jövőben már példátlan méretei 
mellett. Attól kezdve, hogy kiépült az első vasúti fővonal, a túlkoros faállományt rövid 
időn belül kitermelték, és szabályozásra kerültek az árterek is. Maga az erdő is a lehető 
legnagyobb változáson ment át. Egyharmadán pocsolyák és megrekedt vizű, kisebb-na
gyobb tavak álltak, kétharmadát legelő jószág járta.

Birkák járták a Birkajárást, szarvasmarhák a Gulyajárást, bivalyok a Bivalyjárást 
és lovak a Csikójárást. Az erdész fogta magát és a tavak közé bevágott egy 18 km hosszú 
csatornát, utána előkészítő fafajokkal (égerrel, kőrissel) új erdőt telepített. A legelőket 
a gyéren álló, elvénhedett fáktól és vad cserjéktől kitisztította, hogy utána a hullámos 
terepet beszintezze. Azután ekével felhasítja a talajt, majd folytatja a vetéssel és az ülte
téssel. Tölggyel kezdi, aztán szillel, juharral, hárssal elegyíti. Majd a hullámokon méte
renként magasabbra haladva, elülteti az erdeifenyőt, és helyenként feketefenyővel, 
akáccal képez ki részleteket. A szálba futó állományokat szórványosan lucfenyővel, sima- 
és vörösfenyővel tarkítja. Megtűri a gyertyánt, a nyírt, a madárcseresznyét, a rezgő 
nyárt, amelyek a vidéken mind hasznos fák. Az erdőtest szegélyeire kimagasló jegenye- 
és kanadai nyárt, a legelők mentén glédicset állít be. Kísérletül az erdészlak közelében 
garkrészletet létesít vörös tölgy, platán, duglászfenyő, virginiai boróka stb. számára. 
És kb. 50 év elteltével az utóerdész már felépített erdőre talál; tervszerűen térszakozott, 
nyiladékokkal tagolt, elegyes szálerdőre. Nem olyan ugyan, mint a régi őstölgyes, 
de valamennyi fafaj a maga termőhelyét foglalja el, és a megválasztott változatossággal 
fejlődik tovább. Az erdőben jószágjárás nincs, azt csak őz és fácán lakja.

És vajon a kárpáti erdész mit fog a maga erdejében csinálni?
Erdeje olyan speciális termőhelyen áll, amelyre az általános szabályok nem vonatkoz

tathatók. Előtte a tarvágások ezerholdas, gyomlepett térsége tárul fel. Neki is az a feladata, 
hogy állományokat állítson talpra.

Ami az újraerdősítést illeti, fafajokban nincs mit válogatnia. A Retyezát erdészeinek 
a vágások felújításakor csupán egy fafajjal, a lucfenyővel van és lesz ezentúl is dolguk. 
És a magashegységi erdész feladata ennek egyszerűsége ellenére sem könnyebb, mint 
a dél-zalai erdészé, csak találjon rá a lucfenyős erdőgazdálkodás metodikájára! Nem 
találni fafajra, amelyik a lucfenyőt kárpáti termőhelyein felválthatná. A természet 
útmutatását követve az elsőbbség a maga helyén szinte kizárólagosan a lucé. Mellette 
a jegenyefenyő jöhetne még számba, de csak a Piceion régió alsó övezetében, legfeljebb 
1300 m magasságig. A jegenyefenyő hosszú gyökérzetű, ellenálló, nagynövésű fa, és 
legnagyobb előnye, hogy kiváló hajlamossága van a természetes felújulásra. Csemetéi 
viszont érzékenyebbek a lucfenyő csemetéinél, és fagy, hőség, elgyomosodás ellen 
nagyobb védelemre szorulnak. A retyezáti lucos övezet felújítási problémája tehát 
egyedül a lucfenyővel oldható meg.

Ahogyan Hubert látja: ha a luccal térfoglalás szempontjából nem is marad le, de
-  a jelek szerint -  le fog maradni az állományok eredeti minőségének tekintetéből. 
Márpedig az optimális, ősi, örökölt erdők zöme a Kárpátokra esik. Ézért jóval nagyobb 
a veszteség, amit az ország szenved, mint a nyereség -  akár az új, síkvidéki erdők kibő
vülésével is.

Az erdész szolgálata annyiban változatos, mert azt a legkülönbözőbb jellegű tájakon 
látja el. Az erdeiben folyamatos gazdasági módszerekhez alkalmazkodva fog szakirányú 
szemlélete is kialakulni. Ahogy mondani szokás: más szemmel nézi a sík-, valamint 
a dombvidéki, vagy a szállításilag feltárt, belterjesebb üzemű, éppúgy más szemmel nézi 
a hegyvidéki, akár a feltáratlan vagy tervszerűtlenül kezelt erdőket. A legtöbbször egy
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mástól ellentétes üzemi műveletek benyomásai a szemléletére kétségtelenül formálólag 
hatnak, és ez csak idővel fog többé-kevésbé módosulni.

így járt Hubert is, amikor szolgálata a dél-dunántúli erdőgazdaságból a Kárpátokba, 
majd innen ugyanoda vitte vissza. Dél-Zala lomberdei, valamint a Retyezát 
fenyveserdei valóban más és más szemléletet kelthettek benne. Nincs ezért csodálkoz
nivaló azon, hogy a kárpáti nagy kiterjedésű tarvágások első tekintetre egyenesen meg
döbbentették, az újraerdősítés problémái pedig érthető aggodalommal töltötték el. 
Erősen változó újabb hatás érte, amikor a kárpáti erdők nagyvonású képét újból az ahhoz 
képest parkszerű erdők tagoltabb vázlata váltotta fel. Ott minden tekintetben a nagy- 
arányúság, itt a műveletek viszonylagos kisarányúsága kerültek szembe egymással.

Evekkel később Ödönnel találkozva érzékenyen gondolnak vissza a Retyezáton 
együtt eltöltött időre. Felkeresve az új erdőket, a Retyezát harcos szolgálata után Hubert 
is nyugodtabban viselkedik. Kezében a kész üzemtervvel bemutathatja erdeinek kockák 
módjára felsorakozó részleteit. És Ödönnek elmondja: mennyivel könnyebb itt az állo
mányok kezelése, szemben a Retyezáton történtekkel. Az erdészt egyszerűen a 10 évre 
előre kidolgozott térszakozás vezeti. Kényelmes rendszer, bár hibáktól sem mentes. 
(A térszakozás idővel háttérbe is került, és helyébe lépett a fatömegszakozás.) A térsza
kozás a merevségénél fogva nem használta ki a természetes felújulás kínálkozó lehető
ségeit, és ragaszkodott az elegyetlen állományok kiképzéséhez, holott az éppen az ele
gyítésre nyújtott legkedvezőbb alkalmat. Hátránya volt az is, hogy a meglevő, 
átlagkoruknál fogva előírt faállományokat egészében kitermelhette, figyelem nélkül 
azok között a legjobb műszaki alkalmasságúakra, magtermő és az ún. „elit” fákra. 
A szálerdőkre jól elkészített üzemtervek viszont kisebb teret engedtek a sarjerdők fel- 
szaporodásának. Ahol a tarvágásokat mezőgazdasági közteshasználat követhette, az új 
állományok kevesebb költséggel voltak felnevelhetők, és új fafajok, például fenyőfélék 
is beállíthatók voltak.

Hubert még elmondja Ödönnek, hogy amikor a Retyezátról történt visszaérkezése 
után első útjának egyikén a rendszeretetéről ismert védkerületi erdésszel találkozott, új 
meglepetés érte. Az erdész előtte szolgálati zsebkönyvéből felolvasta a jelentését és fel
tette a kérdéseit. Hubertot az egyes tételek szokatlan aprólékossága bizony meglepte.

Először is jelentést tett 1, azaz egy (!) lucfenyőről, amelyet a legutóbbi vihar X tag 
Y részletén döntött ki. Emlékfa volt, 40 éves, egyébként egészséges. A községből már 
jelentkezett vállalkozó. Hajlandó lenne a fát feldolgozni, ha megkapja a szarufára való 
választékot és a fa tuskóját. Ezek ellenében kész a rönkanyagot lekérgezve az erdész
lakhoz beszállítani, ráadásul beszállítja a zöld gallyakat is. A gally, pincébe elhelyezve, 
ki fogja elégíteni az egyik utalványt, amely valamely közeledő ünnepséghez díszítő 
anyagról fog szólni.

Utána jelentést tett egy újabban keletkezett, megrekedt vizű, nagyobb pocsolyáról 
a fuvarozó ú t ... melléki szakaszán. Ott a kisáncolás és az úttest feltöltése céljából a víz 
levezetésére és földmunkára lesz szükség. Az a csemetekerti férfi munkásokkal alkalmi
lag elvégezhető lesz.

Az erdész nem feledkezett meg jelentést tenni a közlekedésre engedélyezett nyila
dékok mentén felcsapzott száraz, magas gaznövényzetről sem. A gaz „szokás szerint” 
lekaszálandó -  legelsőnek, a gyúlékony anyag tűzveszélyessége miatt, az erdeifenyő 
kultúrák mentén.

Volt azután, ez természetes is, hosszú jelentenivalója a folyamatos munkálatokról. 
Mindezek hallatára Hubert kissé meghökkent, meghökkenése azonban, amit nem

780



kívánt feltűnően kimutatni, nem tartott sokáig. Hubert egyszerűen visszazökkent a múlt
ba, amikor a hasonlóan aprólékos előterjesztéseket napról napra megszokta -  még 
retyezáti szolgálata előtt.

21. Végszó

Szerző a szereplők legtöbbjéről -  a kapcsolatok teljes hiányából kifolyólag -  a Retyezátról 
távozta után, az elmúlt 40 év folyamán, vajmi kevés értesülést szerezhetett. Ottani szol
gálata az első világháború befejeztével -  kényszerítő okokból -  megszűnt (1919).

H ubert 34 évi házasság után feleségét és Malomvízen született első fiát erdő-
mérnök-hallgató korában vesztette el.

Ödön állami erdőmérnök, java férfi korában hunyt el.
Eugén fűrészgyárost a 20-as években Olaszországba utaztában vasúti szeren-

csédenség érte. Karambol vagy kisiklás folytán életét vesztette. Nem 
élvezhette az Udinében márványból épített villáját, amelynek faszerel
vényét és bútorberendezését a Retyezát cirbolya(havasi)fenyőfái adták.

Az olasz fatermelő cég üzeme a fűrésszel együtt másfél évtizeddel később megszűnt.
A szerző a négy alerdészből három haláláról szerzett értesülést.

Petru és Léna szerepe a Ferró-féle tragédia körül mindvégig tisztázatlan maradt. 
M azettről a remete életű gátőrről, Signore Vittorio, azaz Maderspach Viktor 

könyveiből olvashatta, hogy őt egy, a csúsztató csatornából kiugró farönk 
ütötte agyon. M. Viktor is elhunyt.

Mendelnek sikerült a terelő gerebig fáját leúsztatni. Neki, mint alvállalkozónak, 
a saját cégje nyúlt a hóna alá -  a hagyományos kereskedői jelige alapján: 
élni az üzlettel, de élni hagyni az üzletfelet is.

A bükkös állományok sorsa a szerző előtt ismeretlen maradt.
Egyik sikerült erdősítésről egy alkalmi fényképfelvételt látott, egyébként az erdő- 

művelési adatok nem jutottak el hozzá.
Egy fényképfelvételt az 1930-as években egy vadászat céljából ott járt személy 

mutatott meg neki. Elmondása szerint a fotót egy kis lucfenyvesről azért készítette
-  állítólag a hegység belsejében -, mert az megnyerte a tetszését. A vadásznak a helyiek 
azt mondták, hogy az ültetés Huberttől származnék. Ámde Hubertnak erős a gyanúja, 
hogy a kérdésben tévedés áll fenn. A kép ugyanis folyópart mentén, egy tisztáson díszlő, 
keskeny erdősávot mutat, nem pedig erdőbeni felújítást. Márpedig ennyire szembetűnő, 
„parádés” ültetést Hubert a hegységben nem végzett. Csemetéi kivétel nélkül a meglevő 
(kevés) járható ösvénytől távol eső tarvágások területére kerültek, mert azokra elsősorban 
ott volt szükség. A fényképen látható ültetés nem származhatott mástól, mint az utód 
erdésztől.

A romániai földreform során a retyezáti uradalom egy időre udvari vadászterületté 
vált. Az akkori román király, Károly autóutat építtetett fel Gurazlatiig, épült több vadász
ház, és a régiek helyébe új személyzet lépett. A hegységben mozgalmasabb élet állhatott 
be; a barakkok helyén Gurazlatin üdülőtelep létesült, a Zenóga-tengerszemen pl. tutajról 
horgásztak pisztrángra.
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Legutóbb vált ismeretessé, hogy a havasi övezet -  a központi fekvésű Kuszturák 
(Kőomlások) részlegével -  nemzeti parkká lépett elő, egyidejűleg a hegység egyes tájairól 
film készült. Amiről Hubert annak idején ábrándozott, bizonyos formában valósággá 
vált: az erdőterület részben rezervátum lett (mintegy 100 km2 kiterjedéssel). Megvaló
sulnak-e a századeleji álmok?

Hogy Hubert elképzelése mennyiben változnék meg akár jelentős kiterjedésében, 
vagy miképpen módosulna részleteiben, ebben a tekintetben újabb tájékozódás és azzal 
kapcsolatos bejárás után tudna megfelelőbb állásponthoz jutni. Boldognak érezné magát, 
ha, beérve a természetjáró szokásos, rövid szemléjével, ifjúkorának emlékezetes helyeit 
még egy alkalommal láthatná, méghozzá ott született erdész fia kíséretében.

Hubert közvetlen megfigyelője és beállítottja volt az uradalom erdeit elsőnek ért 
nagy kitermelésnek. A következményei miatt rombolásnak feltűnő esemény a lelkére 
valamennyire megrázólag hatott. Az akadémián tanultak az ifjú erdész ideálja elé mást 
festettek, és nem a pusztulást. Ekkora méretű fahasználati művelethez nem nyerhetett 
kellő megedződést, és úgy érezte, hogy annak tehetetlen szemlélete csak hasonló 
és igazolt próbák láttára lenne elviselhető. Innen van, hogy a megrázó esemény hatá
saitól mindmáig sem tud megszabadulni, és nem is kívánna. Egy dolgot azonban 
ma sokkal világosabban lát, mint akkor.

Valahányszor Hubert fenyőerdőkben történt óriási méretű széldöntésekről 
(Tátrafüred), nemkülönben szinte le nem fékezhető rovarkárokról (Németország feny
vesei) olvasott, mindannyiszor a Retyezát fenyőerdeire gondolt. Ott is arra a tényre, 
hogy azok a hasonló támadások ellen mindvégig helytállók maradtak. Es igazoltnak 
látja a főiskolán nyert tanításból az erdőkre ráillő akkori magyarázatot. Helyt állottak 
abból az okból, mert az erdők faállománya egészséges volt. Tegyük ezúttal azt is hozzá: 
a retyezáti fenyőerdőség egészében biológiai értelmezésben is egészséges volt. S feltehe
tően most is az...

782



JEGYZETEK

1. Utalás az erdélyi románság gazdasági megerősödését szolgáló, kimondottan román nemzeti célú 
bankra.

2. A bor vörösre történő festéséhez Erdély-szerte a bodzafélék termését, továbbá a berzsenyfa 
(Ceasalpinia L.) magvát vagy forgácsát használták.

3. Az árapasztó a nevét az első elkészítőjéről kapta, és a korabeli leírása szerint így működött: „A kö
zépső, vízszintes tengellyel bíró kapu főleg az előtte lerakodó iszap és kavics levezetését czélozza; 
a másik két kapu tengelye függőleges és a közepén van alkalmazva, míg a középső kapu tengelye 
a közepén felül lett elhelyezve úgy, hogy a kapu felső részére nagyobb víznyomás gyakoroltatik, 
mint az alsóra. Egy ember az egész szerkezetet könnyen kezelheti.” (1900. évi párisi nemzetközi 
kiállítás. A Magyar Korona Országa-i „Erdészet”-i kiállításának részletes katalógusa. Bp., 1900. 
188. old.)
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V. B i b l i o g r á f i a

(Barthos nyomtatásban megjelent művei)
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Tökéletes bibliográfia nincs -  ezzel a sokszor hangoztatott megállapítással 
kell kezdenünk Barthos Gyula műveinek bibliográfiai sorát is. Pedig itt 
m aga a szerző is segít nekünk, m ert a név nélkül, a monogrammal vagy 
„Békási" álnév alatt írt műveit is feltünteti -  de csak a kezdetektől 1909-ig. 
Ráadásul ebben is találunk olyan tételt, amelyet nem tudtunk azonosítani 
(Phánologische Mitteilungen -  Sonderabdruck aus dér Festschrift zum 
XVI. Deutschen Geographentag in Nürnberg, 1907). Később pedig a vadászati 
folyóiratokban megjelent rövid híreket ő m aga sem írja alá, illetve a szer
kesztő a különböző helyről tudósítók nevét nem közli. Mégis a jelen kiad
ványban közzéteendő bibliográfia igyekszik Barthos Gyula egész szakiro
dalmi munkásságáról átfogó képet adni. Olyat, amilyent sem a korábbi 
erdészeti bibliográfiák (Gerlai A. G. -  összeáll. A magyar erdészeti iro
dalom könyvészete 1934-ig. -  Sopron, 1936. -, Bartha D. -  Oroszi S. -  szerk.
A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája, 1935-1944. -  Bp. -  Sopron, 1996.

Kolossváry Sz.-né -  összeáll. A magyar erdészeti irodalom bibliográfiá
ja, 1945-1964. -  Bp., 1966. -, Bartha D. -  Oroszi S. -  szerk. A magyar 
erdészeti irodalom bibliográfiája, 1965-1990. -  Bp. -  Sopron, 1995. -), sem 
a madártani irodalom könyvészetit feldolgozó kiadvány (Papp L.- Réthy Zs.: 
Magyar madarászati bibliográfia. -  Békéscsaba, 1980. -) nem adott.

Felvetődhet az az igény is, hogy Barthos szakirodalmi munkásságáról 
adjunk áttekintést, értékelést. Erre azért nem vállalkozhatunk, m ert az éle
tében megjelent művek a most közreadottaknak tényleg csak a töredékét 
teszik ki. Tehát a bibliográfiában felsorolt írások csak „árnyékai" ezen 
könyv anyagának. Egy művére azonban mégis fel kell hívnunk a figyelmet, 
mégpedig a 185. tételszám alatt szereplő, 1949-ben megjelent Vázlatok az 
„állami kezelésbe vett erdők" köréből címűre. Ebben Barthos felsorolja 
mindazokat az erdészeti és természetvédelmi szempontokat, -reménye
ket, amelyek alapján -  hite szerint -  az állami, államosított erdők kezelését 
végezni kell. Hogy azután a XX. század hátralévő évtizedeiben nem minden 
úgy alakult az állami erdőkben (sem), ahogyan a korabeli szakemberek azt 
legszebb álmaikban elképzelték, azért talán nem is ők, az „álmodok" a hibá
sak. Mégis ezt a művet ajánlom annak, aki a korábban megjelent Barthos- 
írások mondanivalójával, hangulatával akar megismerkedni.
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Rövidítések:

A. = Aquila

Eg. = Erdőgazdaság

EK. = Erdészeti Kísérletek

EKu. = Erdészeti Kutatások

EL. = Erdészeti Lapok

ERFA. = Erdőgazdaság és Faipar

ME. = Magyar Erdész

VÁ. = Vadászat és Állatvilág (In: Zoológiái Lapok)

VL. = Vadászlap
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1904
1. B.:

1905
2. Békási:
3. Békási:
4. Békási:
5. Békási:
6. Békási:
7. Békási:
8. Békási:
9. -

10. B.:
11. — :

12. (B.):
13. — :

14. B.:
15. — :
16. B.:

17. Bartos (!) Gyula
18. Bartos (!) Gyula
19. Bartos (!) Gyula
20 . -  — :

1906
21. B.:
22. B.:
23. — :
24. Békási:
25. B.:

26. -  -:
27. — :
28. -  —:
29. Békási:

30. -
31. — :
32. — :
33. — :
34. Bartos (!) Gyula:
35. Békási:

36. Bartos (!) Gyula:

Különféle. Megkésett szalonkák. VL. 1904. 489.

Kis Harpya. VL. 1905. 75-76.
Tavaszi est poezise. VL. 1905. 100-103.
„Chariton”. VL. 1905. 128-130.
Augusztus közepén. VL. 1905. 315-316.
Az erdő halottja. VL. 1905. 380-383.
Szirt remetéje. VL. 1905. 448-451.
Karácsony. VL. 1905. 480-482.
A tavasz első hírnökei. VL. 1905. 82.
Itt vannak ők! Iharos-Berény. VL. 1905. 104.
Itt vannak ők! Iharos-Berény. VL. 1905. 119.
Itt vannak ők! Iharos-Berény. VL. 1905. 119-120.
Az erdei szalonkákról. Báró Inkey István VL. 1905. 
146.
Az idei szalonkázásról. VL. 1905. 183-184.
Különféle, f  Inkey István báró VL. 1905. 213.
Minő vadászidényre számíthatunk? Iharosberény. VL. 
1905. 303.
Turdus pilaris nyári előfordulása. A. 1905. 345.
Kakuk(k) mimicry. A. 1905. 339.
A fenyőrigó és a nyírfa. A. 1905. 340.
Vadászatok. Báró Inkey-féle VL. 1905. 453.

Vadászatok. Iharosberény. VL. 1906. 104.
Vadászatok. Iharosberény. VL. 1906. 121.
Különféle. Báró Inkey József VL. 1906. 172. 
Vadtenyészetünk állásáról! VL. 1906. 239.
Minő vadászidényre számíthatunk az idén?
Iharosberény. VL. 1906. 320.
Vadászatok. Iharosberényből VL. 1906. 344. 
Vadászatok. Br. Inkey József VL. 1906. 344. 
Vadászatok. A báró Inkey féle ... VL. 1906. 369.
Egy szalonka önéletírásából (Korrajz). VL. 1906. 
396-398.
Különféle. Fürjek tömeges pusztulása. VL. 1906. 374. 
Különféle. Késői fürjköltés. VL. 1906. 374.
Vadászatok. Br. Inkey József VL. 1906. 398. 
Különféle. Késői fürjek. VL. 1906. 402.
Ritka fészkelők a Dunántúlon. A. 1906. 221-222. 
Lőjegyzékeink helyes vezetése érdekében. VL. 1906. 
100-104.
Colaeus monedula, Corvus frugilegus és cornix...
A. 1906. 208.
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37. Bartos (!) Gyula
38. Bartos (!) Gyula
39. Bartos(!) Gyula
40. Bartos (!) Gyula
41. Bartos (!) Gyula
42. Bartos(!) Gyula

1907
43. Barthos Gyula:

44.

45. __•
46. Egy vidéki:

47. Barthos Gyula:

48. Barthos Gyula:

49. Barthos Gyula:

50. Barthos Gyula:
51. B. Gy.:
52. B.:
53. Egy főerdész:

54. __;
55. B.:
56. B.:
57. B.:
58. B.:
59. B.:
60. Békási:

61. __•
62. — :

63. B.:
64. Békási:

65. Békási:
66. Békási:
67. B.:
68. ----;
69.

70. Barthos Gyula:
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Parus palustris helyi kártékonysága. A. 1906. 209. 
Cserebogarat pusztító madarak. A. 1906. 209. 
Coracias garrula. A. 1906. 209-210.
Kakuk(k) mimicry. A. 1906. 218.
Coccotraustes coccotraustes. A. 1906. 226. 
Tömeges vonulások 1906 őszén. A. 1906. 228.

A mókus (Sciurus vulgáris) kártékonysága. EL. 1907. 
462-465.
Nagy erdőtestek hivatása. Közérdek (Hátszeg) 1907. 
júl. 7.
Nagy erdőtestek hivatása. EL. 1907. 956-957.
Közönség köréből. (Dohányáruda Hátszegen.) Közérdek 
(Hátszeg) 1907. júl. 21. old. szám nélkül.
A köz. barátcinege, Parus palustris comm. (Bald.) 
kártékonyságáról. EK. 1907. 3-4: 154-155.
Az örvösgalamb (Columba palumbus L.) mint makkevő. 
EK. 1907. 3-4: 155-156.
Az egerészölyv, Buteo buteo (L.) természetrajzához. EK.
1907. 3-4: 156.
Cserebogarat pusztító madarak. EK. 1907. 3-4: 156. 
Levélszekrény. (Az MTA és az erdészet). ME. 1907. 40. 
Különféle. A róka természetrajzához. VL. 1907. 28. 
(Kérdés) A duvadpusztítási jutalomdíjakról. VL. 1907. 
109.
Különféle. Megmérgezett farkasok. VL. 1907. 112. 
Ritka madár. VL. 1907. 112.
Az erdei szalonkákról. Malomvíz. VL. 1907. 136. 
Különféle. Érdekes borztanya. VL. 1907. 141.
Az erdei szalonkákról. Malomvíz. VL. 1907. 151. 
Erdélyi levél. VL. 1907. 151.
Teremtsük meg az országos vadászati alapot! VL. 1907. 
187-188.
Különféle. A Retyezát hegységben VL. 1907. 210. 
Vadtenyésztés, vadászatok. A retyezáti hegységben 
VL. 1907. 340.
Vadtenyésztés, vadászatok. Malomvíz. VL. 1907. 340.
A fürj pusztulása a fogoly terjeszkedése következtében 
(Hozzászólás). VL. 1907. 405-407.
Az ölyv flegmájáról. VL. 1907. 423.
Cserkészetek zergére a Retyezátban. VL. 1907. 485-487. 
Vadászat és touristák. VL. 1907. 510.
Különféle. Farkasok jelentkezése. VL. 1907. 496. 
Kirándulás a Retyezátba. Közérdek (Hátszeg) 1907. 
jún. 6 . old. sz. nélkül.
ATadorna tadorna (L.) Hunyad megyében. A. 1907. 336.



1908
71. B. Gy.:
72. Barthos Gyula:
73. Barthos Gyula:

74. Barthos Gyula:
75. Barthos Gyula:

76. Békási:
77. Békási:
78. Barthos Gyula:

79. 5.:
80. Barthos Gyula:
81. Barthos Gyula:
82. Barthos Gyula: 
82/a. Békási:

83. B. Gy.:
84. Barthos Gyula: 
84/a. Barthos Gyula:

85. B.:
86. B.:
87. B.:
88. B.:

89. B.:
90. Barthos Gyula

1909
91. Békási:

92. Békási:

93. Barthos Gyula:

93/a. Barthos Gyula:
94. Barthos Gyula:
95. Barthos Gyula:
96. Barthos Gyula:

97. B. Gy.:
98. 5.:
99. 5.:

100. — :

Főiskolánk ügyéről. ME. 1908. 79-80.
Adatok a denevérek életmódjához. EK. 1908. 1-2: 61-62. 
Nehány szó a madarak alkalmazkodásáról. EK. 1908. 
1-2: 63-64.
A madár és a só. EK. 1908. 1-2: 64-65.
A kakukk (Cuculus canorus L.) a madártársadalomban. 
EK. 1908. 3-4: 129-130.
Első ludam. VL. 1908. 21-22.
Nagykakas után. VL. 1908. 196-197.
A sün (Erinaceus europaeus L.) természetrajzához 
(Kérdés). EL. 1908. 264-265.
A régi hegedűk titka. EL. 1908. 317-318.
Fűrész helyett drót. EL. 1908. 1187.
Az örvösgalamb mint makkevő. EK. 1908. 1-2:
Időjós fácánok. EK. 1908. 3-4: 129.
Az agancskiállításról és -  a Wemdl-puskákról. VL. 1908. 
382.
Néhai Pálffyjános gróf végrendeletéből. ME. 1908. 261. 
Bizalmas hegyi billegető. A. 1908. 314.
A saskeselyű pusztulása a Retyezát-hegységben. A. 1908. 
326.
Különféle. Tavaszi hír! VL. 1908. 109.
Itt vannak ők. Malomvíz. VL. 1908. 119.
Különféle. Farkasokról. VL. 1908. 150.
Minő vadászidényre van kilátásunk? Malomvíz. VL.
1908. 304.
Különféle. Zergevadászat. VL. 1908. 333.
A madárlélek titkairól (Megfigyelés). VÁ. 1908. 39-40.

Hazai vadgazdaságunk jövője. VL. 1909. 275-277; 
315-318.
Cserkészetek vaddisznóra magas hegységben. VL. 1909. 
22-24.
Növénytermesztés különféle színű földben. EL. 1909. 
339.
Cserépben tartott havasigyopár. EL. 1909. 505. 
Vadászati szakoktatásunkról. EL. 1909. 647-648. 
Sziklafalon fészkelő házi fecskék. A. 1909. 284-285. 
Gypaétus barbatus (L.) előfordulása a Retyezátban. A.
1909. 308.
Különféle. Az első örvös galamb! VL. 1909. 82.
Az erdei szalonkákról. Malomvíz. VL. 1909. 130. 
Különféle. A saskeselyű pusztulása a Retyezát-hegység
ben. VL. 1909. 148.
Különféle. Hunyad-megyéből VL. 1909. 188.
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124.
125.
126.

101. -
102. -
103. -
104. -
105. -
106. -
107. -
108. -
109. -

110. — : 
111. — :

1910
112. Barthos Gyula:
113. B.:

B.:
114. — :
115. — :

116. — :

1911
117. B.:
118. B.:
119. --- ;
120. --- ;
121.

122.

123. __•

1912
BarthosGyula: 
Barthos Gyula: 
Barthos Gyula:

127. B.:

128. Barthos Gyula:
129. Barthos Gyula:
130. — :
131. — :

1913
132. — :

Vadászatok. Cserkészetek zergére. VL. 1909. 344. 
Különféle. Cserkészetek a Retyezáton. VL. 1909. 361. 
Vadászatok. Cserkészetek a Retyezátban. VL. 1909. 399. 
Vadászatok. Jó vadásznapja volt... VL. 1909. 405. 
Vadászatok. Cserkészetek a Retyezátban. VL. 1909. 425. 
Vadászatok. A Kendeffy-uradalom VL. 1909.484.
A régi hegedűk titka. ME. 1909. 305.
Érkező szalonkák. Malomvíz VÁ. 1909. 94.
Vegyes közlemények. Zergevadászatok Hunyad- 
megyében. VÁ. 1909. 271.
A szakállas keselyű pusztulása. VÁ. 1909. 34.
A mókus színezete. VÁ. 1909. 34.

Tiszafa a Délkeleti Határkárpátokban. EL. 1910. 844. 
Az erdei szalonkákról. Malomvíz. VL: 1910, 103,: 
Különféle. A Retyezát hegységben VL. 1910. 121. 
Folyó vadászatok. Zergevadászat. VL. 1910. 371.
Folyó vadászatok. Zergevadászat a Retyezáton. VL.1910. 
411.
Folyó vadászatok. Zergevadászat. VL. 1910. 438.

Az idei szalonkahúzásról. Malomvíz. VL. 1911. 130.
Az idei szalonkahúzásról. Malomvíz. VL. 1911. 141. 
Különféle. Kakasdürgés! VL. 1911. 201.
Különféle. Zergevadászat ... VL. 1911. 359.
Folyó vadászatok. Kendeffy Gábor szept. 26-án VL.
1911. 370.
Folyó vadászatok. Hatalmas szirti sast lőtt VL. 1911. 
382.
Folyó vadászatok. Kendeffy Gábor által... VL. 1911.411.

Indítvány (az orvvadászat meggátlása). EL. 1912. 115. 
Lőjegyzékeink vezetéséről. EL. 1912. 186-192.
Az erdészeti főiskola állattani gyűjteményét... EL. 1912. 
337.
Az idei szalonkahúzásról. Malomvíz (Hunyad-m.) VL.
1912. 103.
A m ink nincs. VL. 1912. 139-140.
Egy szép duplázásról. ME. 1912. 109-110.
Vadászatok. A Retyezáton ... VL. 1912. 182. 
Kakasdürgés. A Kendeffyek VL. 1912. 198.

Különféle. A Kendeffy-uradalom VL. 1913.202.
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1914
133. Barthos Gyula:

134. __;

135. --- ;
136. Barthos Gyula:

1915
137. Bankos Gyula:

1916
138. Barthos főerdész:
139. B.:

1917
140. Barthos Gyula:

141. Barthos Gyula:

142. Barthos Gyula:

143. Barthos Gyula:
144. Barthos Gyula:
145 Barthos Gyula:
146. Barthos főerdész:

1918
147. Baithős Gyula

főerdész:
148. Barthos főerdész:
149. Barthos Gyula:

1920
150. Barthos Gyula:

1921
151. Barthos Gyula:
152. B án hős Gyula:
153. Barthos Gyula:

154. Barthos Gyula:

1922
155. Barthos Gyula:

Indítványok (nyiladékrendszer, faárak). EL. 1914. 
486-487.

Vadászatok. A malomvízi Kendeffy-család ... VL. 1914. 22. 
Vegyes közlemények. A hiúz... VÁ. 1914. 116-117.
A vörös szirtifogoly megtelepítéséről. VÁ. 1914. 90.

Megjegyzések az országos vadlelövési kimutatáshoz. VL. 
1915. 140-141.

Különféle. A Retyezátról értesítik ... VL. 1916. 156. 
Különfélék. Itt vannak a hosszúcsőrűek! VL. 1916. 96.

A barázdabillegető (Motacilla alba L.) teljes albínója. A. 
1917. 276.
A kékes réti héja (Circus cyaneus L.) nagy magasságban. 
A. 1917. 276.
A saskeselyű (Gypaétus barbatus L.) előfordulása a Retyezá
ton. A. 1917.276.
Adatok a fürj magassági elterjedéséhez. A. 1917. 276. 
Hunyad megyei hírek. VÁ. 1917. 63.
Hunyad megyében... VÁ. 1917. 72.
Levél Hunyad megyéből... VÁ. 1917. 135.

Az első szalonka VL. 1918. 119.

Az uhu természetrajzához. VL. 1918. 120. 
A szalonkavonulásról VL. 1918. 120.

Adalékok az erdei szalonka vonulási viszonyaihoz. A.
1920. 245.

Víz alatt úszó vadréce. A. 1921. 168-169.
Ciconia nigra Zala megyében. A. 1921. 183.
Rövid jegyzetek a Kisbalaton és fonyódi berek 
madárvilágához. A. 1921. 183*184'.
Madártani jegyzeteim és gyűjteményem pusztulása. A.
1921. 195-196.

A vitézi telkek és váltságföldek vadászati joga. Vadászat.
1922. 63.
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156. Barthos Gyula: A „váltság-földeken” lévő fák sorsa. EL. 1922.262.
157. Barthos Gyula: Kérelem a fekete harkály megfigyelésére. EL. 1922. 50.

1927
158. Barthos Gyula
159. Barthos Gyula
160. Barthos Gyula
161. Barthos Gyula
162. Barthos Gyula
163. Barthos Gyula
164. Barthos Gyula
165. Barthos Gyula

1928
166 Barthos Gyula:

167. Barthos Gyula:

1929
168. Barthos Gyula:

169. Barthos Gyula:
170. Barthos Gyula:

1935
171. Barthos Gyula:

1939
172. Barthos Gyula:
173. Barthos Gyula:

1941
174. Barthos Gyula:

1944
175. Barthos Gyula:

1947
176. Barthos Gyula:
177. Barthos Gyula:
178. Barthos Gyula:
179. Barthos Gyula:

Fekete gólya Dél-Zalában. A. 1927-28. 385. 
Buhu Zalában. A. 1927-28. 386.
Túzok Nagykanizsa határában. A. 1927-28. 386. 
Városi fürjek. A. 1927-28. 386.
Ugartyúkok állandó átvonulása. A. 1927-28. 395. 
Korai Buteo fiókák. A. 1927-28. 400.
Koplaló házityúk. A. 1927-28. 408.
Csuszka mint tengerimagevő. A. 1927-28. 410.

Adatok a feketeharkály (Dryocopus martius L.) előfor
dulásához. EL. 1928. 226-229.
Természeti emlék a Kis-Balatonon. EL. 1928. 120.

Kortörténelmi irat egy fa értékbecsléséről. EL. 1929. 
432-433.
Fehér gólyák szokatlan csoportosulása. A. 1929-30. 312. 
Motacilla alba-pár áttelelése méhészet közelében. A. 
1929-30. 315.

Tervezet erdészeti vonatkozású nevek megörökítéséhez. 
EL. 1935. 402-403.

Új falat a róka étlapján. EL. 1939. 1078.
A vörösfejű gébics előfordulása Somogy- és Zala- 
megyében. A. 1939-42. 461 + 492.

Nordcapi utam madártani és erdészeti tanulságai. 
Országos Erdészeti Egyesület. Esztergom, 1941. 
112 old.

Daruvonulás a Dunántúlon. A. 1944-47. 157.

Madár és vad. Eg. 1947. 1-2: 2.
A baglyokról. Eg. 1947. 3-4: 6-7.
Az erdei kihágók matuzsálemje. Eg. 1947. 5-6: 6-10. 
Jávorkúton. Eg. 1947. 8: 5-8.
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1948
180. Barthos Gyula:

181. Barthos Gyula:
182. Barthos Gyula:
183. Barthos Gyula:
184. Barthos Gyula:

1949
185. Barthos Gyula: 

1952
186. Barthos Gyula:

1956
187. Barthos Gyula:

188. Barthos Gyula:
189. Barthos Gyula:
190. Barthos Gyula:
191. Barthos Gyula:
192. Barthos Gyula:

1958
193. Barthos Gyula:
194. Barthos Gyula:
195. Barthos Gyula:

196. Barthos Gyula:

1959
197. Barthos Gyula:

198. Barthos Gyula

199. Barthos Gyula:
200. Barthos Gyula:
201. Barthos Gyula:
202. Barthos Gyula:

1960
203. Barthos Gyula -

Kocsis Tibor:
204. Barthos Gyula:

A vörösfenyő természetes felújulása Zalában. EL. 1948. 
106-108.
Keselyűk társaságában. Eg. 1948. 2: 10-13.
Bütykös ásólúd Somogyban. A. 1948-51. 233.
Héják különös viselkedése. A. 1948-51. 238-239.
Új adat a füleskuvik fészkeléséhez. A. 1948-51. 242.

Vázlatok az „állami kezelésbe vett erdők” köréből. EL. 
1949. 83-87.

Jégveréstől sérült fehérgólya. A. 1952-55. 407.

Kvantitatív adatok a balkáni gerle táplálkozásához. A. 
1956-57. 288.
Fészkelő füleskuvik Dél-Zalában. A. 1956-57. 288-289. 
Hajnalmadár a Retyezátban. A. 1956-57. 302.
Adatok Dél-Erdély madárvilágához. A. 1956-57. 310. 
Magasvezetékek madáráldozatai. A. 1956-57. 326.
Egy jégverés madáráldozatai. A. 1956-57. 326-327.

Bütykös ásólúd Zalában. A. 1958. 278.
Fekete réce nyári előfordulása Zalában. A. 1958. 278. 
Fészkelő füleskuvik Dél-Zalában és fészkelésének körül
ményei. A. 1958. 287-288.
Szajkók vonulása. A. 1958. 292.

Tanulságok a gyapjaspille-fertőzöttség körül közre
működő madarak biológiai szerepéről. EKu. 1959. 
207-228.
Néhány adat Kaán Károly nagykanizsai kapcsolatairól. 
Eg. 1959. 12:487-488.
Foglyok a magas hegységben. A. 1959. 273-274. 
Csonkalábú fürj. A. 1959. 274.
Szemellenzővel szárnyaló erdei szalonka. A. 1959. 275. 
Ugartyúk fészkelése Dél-Zalában. A. 1959. 275.

Bütykös hattyú nyári előfordulása Dél-Zalában. A. 
1960-61. 207.
Újabb adatok a füleskuvik fészkeléséhez Dél-Zalában. A. 
1960-61. 222-223.
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205. Barthos Gyula: Hozzászólás a „vadselejtezés” -  a „selejtes vad”
névhasználatához. Az Erdő 1960. 272-274.

1964
206. (Barthos Gyula):

1966
207. Barthos Gyula:

1967
208. Barthos Gyula: 

1969
209. Barthos Gyula:

210. Gyula Barthos:

211. Gyula Barthos:

1995

Madártani megfigyelések a Dunántúlon. A. 1964-65. 
229-230.

Tőkésréce különös fészkelőhelyei. A. 1966-67. 176-177.

Madárkutatás a 60 év előtti Baláta-tó őslápon. ERFA. 
1967. 7: 4-5.

Madarászélményeim az ökörszemmel. Természet Világa 
1969. 469-470.
Cranes Migrating over the Southern Part of the Country 
Zala [Vonuló darvak Dél-Zalában]. A. 1969-70. 191. 
Death of Birds brought about by Storms [Madarak mint 
a vihar áldozatai]. A. 1969-70. 194.

212. Barthos Gyula: 

2000
213. Barthos Gyula:

Az eltévesztett vadváltó. In: Újabb ötven vadász emlékei
ből. Szerk.: Tálosi István. (TerraPrint, Bp., 1995.) 31-34.

Elhagyott Ádámok -  kívül a Paradicsomon. Korabeli 
vázlatok a kárpáti erdőkben dolgozók küzdelmes életé
ről. (Naplójegyzetek alapján, 1907-19.) Erdészettörténe
ti Közlemények. XLVII. Országos Erdészeti Egyesület 
Erdészettörténeti Szakosztály. Bp., 2000. 144 old.
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ZALAERDŐ RT.
A zalai térség m eghatározó vadgazdálkodója

A ZALAERDŐ Rt. közel 80 ezer hektáros vadászterületén a gímszarvas és a vaddisznó a fó'vad. 
Ez a területnagyság adott lehetőséget korábban is a nagybirtokszerű vadgazdálkodásnak. Ez 
a zalai gímszarvas kiemelkedő minőségének az igazi záloga. Itt a kiváló képességű, világre
kord trófea nagyságú szarvasbikáknak lehetőségük van megélni azt a 14-16 éves kort, ami
kor hatalmas agancsaik a legnagyobb m éreteket érhetik el.
Az ország legnagyobb fatömegű bükkös-tölgyes állományai a nagyvad számára a legjobb élőhe
lyek. A szarvas és vaddisznó mellett erdeinkben dámszarvas és őz is él. A mezőgazdaság átalaku
lása az apróvadnak kedvez, élőhelyük javul. A jövőben erre is nagyobb figyelmet kell fordítanunk. 
A hét újjáépített vadászházunk kitűnő lehetőséget terem t a magas színvonalú vendégvadász
tatáshoz és a házias vendéglátáshoz.
A színvonalas vadásztatás szervezését a részvénytársaság Vadászati Irodája látja el.
A természetes formájában megőrzött, szépségeivel megkapó zalai táj, csendes erdeink, kivá
ló vadjaink, és nem utolsó sorban vendégszerető kollégáink figyelmessége e szép vidékre ed
dig is sok vendéget csábított. Reméljük, aki eljön -  élményekben gazdagabban, kipihenve és 
kapitális trófeákkal gazdagodva -  úgy távozik tőlünk, hogy -  újabb és újabb vadászélménye
ket keresve -  ide m indenképpen visszavágyik.

Zalai Erdészeti és Faipari Részvénytá
H-8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
Tel.: (36-93) 500-200,Fax: (36-93) 500-251,
E-mail: zalaerdo@zalaerdo.hu ZZcXaerás
Homepage: http:7Avww.fagosz.hu/zalaerdo

A  S o m o g y i E rd é sz e ti é s  F a ip a r i R t. a magyar erdőgazdálkodás egyik meghatározó 
vállalata. Erdőterülete az igen változatos termőhelyű, sok természeti értékkel és védett 
területekkel rendelkező Som ogy megyében található. A  megye erdőterületének felén,
80 ezer hektárnyi állami tulajdonú erdő kezelését végzik.

A  gazdálkodás fő bevételi forrása a fakitermelés. A  faanyag nagyobik részét nyersanyagként 
értékesítik, de nem elhanyagolható mértékű -  közel ötvenezer köbméter -  a Szántódi 
Fűrészüzemben és a Csurgói Faipari Kft-ben tovább feldolgozott term ékek mennyisége.

Nyolcvanezer hektáros vadászterületükön magas szintű vadgazdálkodást folytatnak. 
Nagyvadállományukból kiemelkedik a világhírű somogyi gímszarvas, de a Magyarországon 
vadászható valamennyi nagyvad megtalálható itt. A  vadászvendégeket minden igényt 
kielégítő vadászházak, és jól felkészült szakszemélyzet várja.

A társaság fontos feladatának tekinti a felvilágosítást is. Az ifjúság természetismeretét, 
természetszeretetét alapozza meg a Szilágyi Erdei Iskola, ahol az óvodás kortól 
a középiskolás korig ismerkedhetnek a tanulók az erdő életével. Ugyancsak főleg a fiatalok 
veszik igénybe a Mesztegnyői Erdei Vasutat, melyen a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetbe 
tehetnek hasznos és egyben szórakoztató kirándulásokat.

a
í r Somogyi Erdészeti és Faipari Rt.

— — 2; Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
SEFAG RT. Tel.: 82/505 100, Fax: 82/505 101

mailto:zalaerdo@zalaerdo.hu
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