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 m int „lefegyverzett" uradalmi főerdész, elsősorban az
emlékeinek élt. Az „Erdészüdv, vadászüdv!” kéziratát többször átalakította,
átszám ozta 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 m ég 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 m ost a fejezetet m égis 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
m eg 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 ,
M adarak 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 bi186
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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 levélzete 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. O tt 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.
188

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 szilánkos 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.
M int 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 lepuffantják. 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: - O tt kocsikázott azon a sorompós 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 rozsvetések 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. M iért 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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A „felszabadulás” elhozta a „B-listát”, amit ekkor még nem gondoltak komolyan
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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! O tt 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 Kőomladékok 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 nagyarányúság 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 zergék 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 zergét 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 válllaptól 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 lőjegyzékeimet. 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!
196

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 Komuneaskadűlő 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. O tt 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 e d 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-Zalában 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 segítkezzék. 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, végehosszat 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 elm osta 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 tervezgetésbe. 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 lefel 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 lombjavesztett 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 vércseppekkel - 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. O tt 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.) Szakvéleményem 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 erdőőr - 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 tölgyés 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 m ár 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 G yula a szűkén v e tt vadászati írásait két ciklusba fo g ta össze: Tizenkét év a Retyezáton
és A d un án túli tájakon. Egy-egy vadfaj esetében azonban óh atatlan u l m indkét helyszínt meg
jelen ítette, így aztán ellentm ondásokba - tudniillik a cikluscímmel nem egyező vidéket em leget
- keveredett, te h á t a sorrendet többször átrendezte. Mi a jo b b a n követhetőség érdekében a vad
fa jo k szerinti tárgya lá st választottuk. Annál is inkább, m ivel az esetleges hiányok, az elveszett
kéziratlapok így egyszerűbben kiküszöbölhetők, továbbá a tém a is könnyebben követhető.
Barthos kéziratának legelejére n éhány m egjelen t írását, a Vadászlapban közölt zsengéjét il
lesztette.* Ettől m i kénytelenek vagyunk eltekinteni. Több okból is. Az egyik: a m a i olvasó szá
m ára azokat nem csak helyesírási, h anem fogalm azá si, szerkesztési szem pon tok alapján is meg
kellene változtatn iJ Tehát a z á tszerk esztett szöveg jelen h etn e meg, a m i viszont sem a kort, sem
Barthos egykori stílu sát nem tükrözné. Lehetőség volna m ég a reprint közlésre, de a z m eg feles
leges terjedelem növeléssel járn a. (A Vadászlap oldalai, tördelése nem egyezik jelen könyv mé
retével.) így csak a Barthos á lta l á tv e tt (saját) id ézetek et h a g ytu k meg, m íg a többi, az illető
vadfaj tém á já b a n m egjelen t cikkét felsoroljuk, és a bibliográfiai részben lévő sorszám át adjuk
meg. Ennek alapján a z olvasó, ha nem is ebben az eg y könyvben, de a B arthos-életm iiben meg
ta lálh atja az összes vadfaj va dászatáh oz kapcsolódó, valam ilyen fo rm á b a n m eg írt emléket.
A szerző első írásai, első közölt cikkei a z erdei szalonkáról szóltak. M agától értetődően
Barthos is ezzel kezdte a z Erdészüdv, vadászüdv! kéziratát. Tehát m i is ezzel indítjuk.

OCULI - VAR ÁZSO D ÖRÖK
A vadászem ber, am ikor m egpillantja az első hóvirágot, akkor a régi vadászregulát kez
di em legetni, am elyet valamikor, nagyon régen így szedtek össze rím es 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)
da ist die IVare.
4. Laetare,
(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.

206

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 moszatol 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 »szálláscsinálóját«
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. O tt 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. O tt 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-egyszer 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. O tt 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 em elnünk egy dolgozatát, a Kerettye címűt.
Az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárában maradt fen n 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 tém áját tekintve akár egy kisebb fa jta szociográfiai
leírásnak, -riportnak is elmenne. Bizonysága annak, hogy Barthos nagyon sokféleképpen
tudta élményeit, a vadászattal, természetmegfigyeléssel kapcsolatos tapasztalatait m egje
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 leszámolnivalójuk 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, DélZalára 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 Keleti-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, Nóg212

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, felkészülten és napról napra (a friss hó adta lehetőségeket nem elszalasztva) felkeresi a számbavehető 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.
O tt 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 „retyezátiasan 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 Forstund 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 nyugtalanítást, 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 felágaskodó 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 kondában 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 elandalodva, 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 leg219

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 megejtését. 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 - agyarasra. 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 derekas 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. O tt 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
nóból10mindössze 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 6001300 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 teknőjéből 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.
-J ö 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 leküldtem 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. O tt 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, siketfajd, 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 takartságára 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. Eszrevédenül 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. Óvatosságból-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 kalibában, és a hajnalpírnál a csapázást folytatták. Havat azonban már alig találtak a Fataplai 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, zápos 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 csorbasága 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 DOM INÓJA
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 bocskoraikat, 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 kéthárom 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 felemelkedett 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 meredekebb 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
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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 egyesztendős 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.
12 : 3 = 4
1911 = a számok összeadva
12 •3 = 4
XII. hónap
8 :2 = 4
„December" betűinek száma
28-ika
7 = 4
28-ika, összeszorozva
2 x 8 = 16: 4 = 4
4-ik
Csütörtök: a hétnek a
8 2 = 4
A község, Malomvíz betűinek száma
Nevem: Barthos Gyula, áll I2 betűből
3 = 4
Fiam neve: ifjú Barthos Gyula, áll 16 betűből
4 = 4
8 2 = 4
Fiam születésnapja (január) 26, összeadva
FiarK születésnapja (január) 26, összeszorozva
12 3 = 4
= 4
A vadászaton jelen volt személyek száma
8:: 2 = 4
A felhajtott vaddisznók száma
= 4
Lövések száma
= 4
Terítéken fekvő vaddisznók száma
8:: 2 = 4 Dominó száma

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 kőgörgeteg. 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 kerül-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 teknőjében 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 kőrobbantást 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 Meisterschüsse ! (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 beleugrott 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 meredekebb 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.
H át 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. M ert 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 mértékbecslő-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 megrázóan 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 átélője 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 ketten 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. O tt 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 Gorganadűlő 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
242

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 Werndlfegyvert. 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 megkímélhetőnek 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. Erdeinket 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 Jegrendezettebb 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 erdőőr megfigyelése szerint a sűrűséget túl későn hagyta el, és oda a terített asztalról jóllakottan 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 egymagasságban - 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 rávilágításból 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. M int 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. M ert 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. N e
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. Malacozó 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. O tt 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 elkocsiztunk. 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, Kanizsavidéki 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 erdőkoszorúz251

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, ittott 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] főerdőőrt 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. O tt 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 kedélytelen 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 harmatcseppjei 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 csörtetés 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 főerdőőr 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... O tt 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, kis'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 irtványoktól, 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. M int 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 - „áhítatos” 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, Kaszó260

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. O tt 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 „sárgacsőrű 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 vércseppes 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 ágszám ú 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.

AM IKO R MÉG NEM VOLT NYILVÁNOS TÉM A 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 „elbőgögettünk” 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 vércseppes 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 V A D O N B A N
A Déli-Kárpátok az Erdélyi-medence és a romániai Olténia síkságaiból kiemelkedő
„fogsor”. Ennek közepe táján az akkori országhatárnak egy jól kivehető „foghíjasságára” 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 Vöröstoronyiszorosig, 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 meggusztálni 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-hegységekben 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 „vándorbőgés” megjelöléssel szokás megnevezni. A vadász szerepe abból állt, hogy valahol
a váltóvonalak mentén támaszpontot foglalva el, műbőgéssel igyekezett a Lotru-völgyből 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, odaszállt 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. O tt 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 fegyvercső, 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 Capranyeregben figyelt meg egy hiúzt. Alire fegyverét lekapta, a sompolygó vad hirtelen el
tűnt előle - örökre. Szóba kerültek a réges régi medveesetek, és főképpen az orwadászokról 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 vadgazdálkodás 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 lőjegyzékéből! 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 Gáborlak-telepen. O tt 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 fatermelő 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 ténfergő 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 jobbmódúságát 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 (dolgavégezetlenül) a határ felé. így maradtam - kedvem ellenére - a jövevénnyel egyedül.
Nemkívánatos idegen volt előttem, ő viszont még több joggal engem nézhetett jöttment 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 lealázónak tartja.
A keresetlenül talált, kedvező helyzet hozta magával, hogy a kezdő szarvasvadász
perzselő szenvedélyétől hajtva készen álltam arra, hogy a „lotrui remetével” elindulok
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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 földbirtokosok 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 névleg 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 vadászterületnek 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, felelgető” szarvasbőgésre alapoztuk. Ilyen elképzeléssel számíthattuk be körzetünkbe „hallótávolságig” 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 hangulatkeltő 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 elmé278

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. O tt 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 Capratetőre, 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 műbőgéssel, 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 Retyezátról. (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 becserkészés 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, csoszogásszerűvé 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 vi283

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 284

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 jo tét 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 bőgéséhez, 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 kinézésű ember hosszú golyós fegyvert tartott a hóna alatt, bakancsokat és nem bocskorokat 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 286

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 egymagasságban, 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 kifakadást. 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. O tt 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 Európa-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 késlelkedés 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. T öb
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 feleselgetés 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 lomberdei 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 rigyető 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 tuskóknál, 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 sztinára 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. O tt érkezett, ahol legkevésbé vártuk; a gyepes sávnak
fent, a legszűkebb pontján. A lejtőnek ennyire meredek részén a róka szokott átiszkolni, 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. Szobormereven 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 válllapjával 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 szarvasbőgésre 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 tájrészekről tartott magyarázatot. A látkép végső határán felfedezni vélte a Tordai295

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 vándorbőgés hangfoszlányaiból sem élveztünk semmit. Mi pedig terveinket éppen a vándorbőgésre 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 bőgésével 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 zergebakjainál 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 nászidényi 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 zergetrófeával 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 ritkaságszámba 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-medence 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.
M int 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 hullám a 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 Ruszkahegységbe 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. O tt 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, morcogásféle 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. Nyögésszerűen 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 irányzékba 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. Szobormerevre 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. A z 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 villámcsapások 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! M it 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 közeledik-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. O tt 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 Péterhegy 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 Arpád-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. O tt „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 permetként 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? M ert 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 gyérítési 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, elvándoroltak-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 megnyúltan, 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 mostohasága 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 zergéket 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. O tt 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 sarjúfüvön 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. M ert 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,
b,
c,
d,
e,
f,
g,
h,

9,4
0,4
6,5
0,9
0,4
2,0
2,4
2,4

kh
kh
kh
kh
kh
kh
kh
kh

lucfenyő 6o%, erdeifenyő 20%, simafenyő io%, vegyes lombfa 10%;
tölgyes nyírrel;
erdeifenyves;
akácos;
kőris 90%, m ezgés éger 10%;
kőris 80%, m ezgés éger 20%;
kőris 40%, m ezgés éger 50%, lucfenyő 10%;
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 gyérített 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 színezettebb 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 vadaskertben, 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 kilőnivalót. 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 szarvasünőre 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-Kaposvár 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 ingottbingott, 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 bevéreződnek. 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-mennyire 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 tehénfalkára 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
O tt 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,
á gszám a

fegyver

14- szarvastehén Drilling 8 m m

hely, k özség,
p agon y

m eg y e

Búrja,
Iharosberény

Som ogy

1.

1905. II.

2.

1910.

9 - szarvastehén M auser 7,9 m m

Bakonynána

Veszprém

3- 1910.

9 - szarvastehén M auser 7,9 m m

Bakonynána

Veszprém

4- 1912. XII.

6.

MannlicherSchönauer 6,5 mm

MagureniParaosa
vadaskert

Románia

Mannlicher-

Alsóerdő

Mannlicher-

Alsóerdő

szarvasbika
IX

5- 1913. II.

13- szarvastehén Schönauer 6,5 m m Iharosberény

6.

1913.

II.

13- szarvastehén Schönauer 6,5 mm Iharosberény

7-

1913.

II.

M-

8.

1913.

II.

15- VII

9- 1913. II.

Som ogy
Som ogy

szarvasbika
VI

MannlicherVadaskert
Schönauer 6,5 mm Iharosberény

Som ogy

szarvasbika

MannlicherVadaskert
Schönauer 6,5 mm Iharosberény

Som ogy

15- IX

szarvasbika

MannlicherVadaskert
Schönauer 6,5 m m Iharosberény

Som ogy
Som ogy

10.

1914.

26. szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 m m

n.

1914.

28. szarvasborjú

MannlicherVadaskert
Schönauer 6,5 m m Iharosberény

Som ogy

12.

1915.

szarvasbika
X

MannlicherM arospetres
Schönauer 6,5 m m

Arad

13-

1916. IX.

szarvasbika

MannlicherSchönauer 6,5 m m

Arad

IX.

?

25- XVIII

Cziperes,
Iharos

Zatroje
M arospetres

14- 1918. 1.

22.

szarvasbika
XI

MannlicherG yarm atpuszta
Schönauer 6,5 mm

Komárom

15- 1918. IX.

27•

szarvasbika
VIII

MannlicherSchönauer 6,5 m m

G yarm atpuszta

Komárom

16.

1921. X.

12.

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 m m

Murarátka

Zala

17

1921.

21.

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Nagyvár,
Iharosberény

Som ogy

18.

1922. VIII.

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Óbornak

Zala

XII.

szarvasbika

9 - XIV

329

sor
sz.

az elejtés
id eje

19-

1922. X.

20.

1922. XII.

21.

1923. 1.

22.

1923. IX.

11.

szarvastehén

23-

1924. IX..

12.

24 - 1924. IX.

14.

1.

faja,
á g szá m a

fegyver

hely, község,
pagon y

m egye

szarvasbika
nyársas II

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Iharkút

Veszprém

szarvasbika

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Vadaskert
Iharosberény

Somogy

Mannlicher-

Vadaskert
Iharosberény

Somogy

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Iharkút

Veszprém

szarvasbika
nyársas II

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Fácános,
Farkasgyepű

Veszprém

szarvasbika
XII

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Fácános,
Farkasgyepű

Veszprém

19- nyársas II

3- szarvastehén Schönauer 6,5 mm

25-

1925. IX.

17- szarvasborjú

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Bajcsa

Zala

26.

1926. IX.

25- szarvas

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Zsigárd

Zala

27-

1926. XII.

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Murarátka

Zala

28.

1927.

23- szarvasborjú

MannlicherSchönauer 6,5 m m

Bajcsa

Zala

29.

1927. X.

MannlicherSchönauer 6,5 m m

Eszteregnye

Zala

30.

1927. XII.

4 - szarvastehén Schönauer 6,5 mm Eszteregnye

Zala

31-

1928. 1.

32.

szarvasbika
1928. VIII. 19VIII

MannlicherÓbornak
Schönauer 6,5 m m

Zala

33-

szarvasbika
1928. VIII. 29 VII

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Zala

IX.

i.

szarvasbika

25- XII

MannlicherMannlicher-

30. szarvastehén Schönauer 6,5 mm Gyűl aj

Bajcsa

Tolna

34- 1928. IX.

16.

szarvasbika
X

MannlicherToldipuszta
Schönauer 6,5 mm

Somogy

35-

1928. XII.

21.

szarvastehén

MannlicherGyűl aj
Schönauer 6,5 mm

Tolna

36.

1028. XII.

21.

szarvastehén

MannlicherGyűl aj
Schönauer 6,5 mm

Tolna

37-

1928. XII.

21.

szarvastehén

MannlicherGyűl aj
Schönauer 6,5 mm

Tolna
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38.

1928. XII.

21.

faja,
ágszá m a

fegyver

hely, község,
pagon y

szarvasbika
csapos II

MannlicherGyűl aj
Schönauer 6,5 m m
Mannlicher-

39- 1928. XII. 22. szarvastehén Schönauer 6,5 mm Gyűl aj
MannlicherSchönauer 6,5 mm

--------- 5-----m eg y e
Tolna
Tolna

40. 1928. XII.

22. szarvastehén

Gyűl aj

Tolna

41- 1929.

3°- szarvastehén Schönauer 6,5 m m Gyűl aj

Tolna

42. 1929.

30. szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Gyűl aj

Tolna

43- 1929.

30. szarvastehén

MannlicherGyűl aj
Schönauer 6,5 m m

Tolna

44- 1929.

31- szarvasborjú

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Gyűl aj

Tolna

45- 1929. IX.

11.

szarvasbika
VI

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Óbornak

Zala

46.

1930. II.

11.

szarvastehén

MannlicherGyűl aj
Schönauer 6,5 m m

Tolna

47- 1930. II.

12.

szarvastehén

MannlicherGyűl aj
Schönauer 6,5 m m

Tolna

48.

12.

szarvasbika
nyársas II

M annlicherSchönauer 6,5 m m

Gyűl aj

Tolna

szarvasbika

MannlicherSchönauer 6,5 m m

Óbornak

Zala

szarvasbika

MannlicherSchönauer 6,5 m m

Bajcsa

Zala

1930. II.

Mannlicher-

49' 1930. VIII. 15- XI
50.

1930. IX.

30. X

51- 1931.

8.

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Gyűl aj

Tolna

52. 1931.

8.

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 m m

Gyűl aj

Tolna

53- 1931.

8.

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 m m

Gyűl aj

Tolna

54- 1931-

8.

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 m m

Gyűl aj

Tolna

55- 1931.

8.

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Gyűl aj

Tolna

56.

8.

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 m m

Gyűl aj

Tolna

1931.

%
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faja,

sz.

id eje

ágszáma

57-

1931.

II.

58.

1931.

IX.

fegyveT
Mannlicher-

9 - szarvastehén Schönauer 6,5 mm
18.

szarvasbika
X

MannlicherSchönauer 6,5 mm
Mannlicher-

hely, község,
pagony

megye

Gyűl aj

Tolna

Óbornak

Zala

Gyűl aj

Tolna

Óbornak

Zala

Óbornak

Zala

59- 1932.

14- szarvastehén Schönauer 6,5 mm

60.

1932.

25- szarvastehén Schönauer 6,5 mm

61.

1932.

25- nyársas II

62.

1932. IX.

27- X

63.

1932. X.

15- XIV

64.

1933-

9 - szarvastehén Schönauer 6,5 m m Gyűl aj

65.

1933-

9 - szarvastehén Schönauer 6,5 m m Gyűl aj

66.

1933-

9 - szarvastehén Schönauer 6,5 mm Gyűl aj

67

1933-

9 - szarvastehén Schönauer 6,5 m m Gyűl aj

68.

1933- III.

11.

69.

1933

X.

8.

Mannlicher-

szarvasbika

MannlicherSchönauer 6,5 mm

szarvasbika

MannlicherZsigárd
Schönauer 6,5 mm

Zala

szarvasbika

M annlicherSchönauer 6,5 m m

Zala

Óbornak

Mannlicher-

MannlicherMannlicher-

Mannlicher-

Tolna
Tolna
Tolna
Tolna

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Gyűl aj

Tolna

szarvasbika
X

MannlicherSchönauer 6,5 m m

Bajcsa

Zala

szarvasbika

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Óbornak

Zala
Zala

70 . 1933- XII. 24- X

Mannlicher-

71-

1934- 1.

5- szarvastehén Schönauer 6,5 mm Óbornak

72.

1934- II.

8.

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Gyűl aj

Tolna

73-

1934- II.

8.

szarvasbika
csapos II

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Gyűl aj

Tolna

74-

1934- IX.

11.

Óbornak

Zala

75-

1925. IX.

15- szarvasbika

Sarvaly,
Süm eg

Zala
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76.

1934- IX.

faja,
á g szá m a
14. szarvasbika
(?) VIII

fegyver

hely, község,
pagony

m eg y e

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Kérpuszta

Som ogy

77- 1935- II.

6.

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Gyulaj

Tolna

78. 1935 II.

6.

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Gyulaj

Tolna

79- 1935 II.

6.

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Gyulaj

Tolna

80. 1935- II.

6.

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 mm

Gyulaj

Tolna

81.

1935- II.

8.

szarvastehén

MannlicherGyulaj
Schönauer 6,5 m m

Tolna

82.

1935 II.

8.

szarvastehén

MannlicherSchönauer 6,5 m m

Gyulaj

Tolna

83.

1935 II.

9 - szarvastehén Schönauer 6,5 m m Gyulaj

Tolna

Mannlicher-

szarvasbika
nyársas II

MannlicherKecskelap,
Schönauer 6,5 m m Óbornak

Zala

85- 1935- XII. 14. VIII

szarvasbika

MannlicherÓbornak
Schönauer 6,5 m m

Zala

86. 1936. II.

11.

szarvastehén

MannlicherGyulaj
Schönauer 6,5 m m

Tolna

87- 1936. II.

11.

szarvastehén

MannlicherGyulaj
Schönauer 6,5 m m

Tolna

88. 1936. II.

12.

szarvastehén

MannlicherGyulaj
Schönauer 6,5 m m

Tolna

MannlicherKecskelap,
Schönauer 6,5 m m Óbornak

Zala

84. 1935

X.

89. 1936. XII.

11.

szarvasbika

3- IX

90. 1937- II.

11.

szarvastehén

MannlicherKiskút,
Schönauer 6,5 m m Gyulaj

Tolna

91- 1937- II.

11.

szarvastehén

MannlicherKiskút,
Schönauer 6,5 m m Gyulaj

Tolna

szarvasbika
VII

MannlicherÓbornak
Schönauer 6,5 m m

Zala

szarvasbika

M agnum
8 mm

Eszteregnye

Zala

szarvasbika
csapos II

M agnum
8 mm

Vadaskert,
Igaros

Som ogy

92- 1937 IX.

6.

93- 1938. 1.

5- XII

94- 1938. 1.

16.
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szarvastehén

fegyveT

hely, község,
pagony

megye

M agnum
8 mm

Vétyem,
Vörcsök

Zala

M agnum

Feketeerdő,
Baja

Bács

M agnum

Feketeerdő,
Baja

Bács

95 - 193& II.

12.

96. 1938. II.

15- szarvastehén 8 m m

97 1938. II.

15- szarvastehén 8 m m

98. 1938. IX.

99 - 1938. X.

szarvasbika

M agnum
8 mm

Vése

Somogy

szarvasbika
XII (éjjel)

M agnum
8 mm

Vése

Somogy

M agnum

Vadaskert,
Iharosberény

Somogy

3- X
12.

100. 1938. XII.

23- szarvastehén 8 m m

101. 1938. XII.

23- nyársas II

M agnum
8 mm

Vadaskert,
Iharosberény

Somogy

102. 1938. XII.

30. szarvastehén

M agnum
8 mm

Vadaskert,
Iharosberény

Somogy

103. 1938. XII.

30.

M agnum
8 mm

Vadaskert,
Iharosberény

Somogy

Vétyem

Somogy

M agnum
8 mm

Vése
Petres

Somogy

M agnum
8 mm

Vése
Petres

Somogy

M agnum
8 mm

Iharos
(Tiborral)

Somogy

szarvasbika

szarvasbika
VII

M agnum

104. 1939- II.

5- szarvastehén 8 m m

105. 1939- IX.

1.

szarvasbika
XIII

106. 1939- X.

28. szarvastehén

107. 1939- XII.

23- c?

108. 1940. 1.

12.

szarvastehén

M agnum
8 mm

Vése
M éhes

Somogy

109. 1940. 1.

12.

szarvasünő

M agnum
8 mm

Vése
Petres

Somogy

110. 1940. 1.

15- szarvastehén 8 m m

Kaszó

Somogy

M agnum
8 mm

Kaszó

Somogy

szarvasbika

M agnum
8 mm

Kaszó

Somogy

szarvasbika

M agnum
8 mm

Kaszó

Somogy

szarvasborjú

M agnum

szarvasborjú

m.

1940. 1.

15-

112.

1940. 1.

15- VIII

113.

1940. 1.

15- nyársas II
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114. 1940. 1.

26. szarvasborjú

M agnum
8 mm

Bakoskút,
Iharos

Som ogy

115. 1940. 1.

26. szarvasborjú

M agnum
8 mm

Bakoskút,
Iharos

Som ogy

116. 1940. 1.

26. szarvastehén

M agnum
8 mm

Iharosi vadas
kert, Porrog

Som ogy

31- szarvasünő

M agnum
8 mm

Alsóerdő,
Iharosberény

Som ogy

"7

1940. 1.

118. 1940. 1.

31- (albínó)

szarvastehén

M agnum
8 mm

Len áztató,
Iharosberény

Som ogy

119. 1940. 1.

31- szarvasborjú

M agnum
8 mm

Előberek,
Alsóerdő

Som ogy

120. 1940. X.

12.

Iharos,
Búrja

Som ogy

121. 1940. X.

15- szarvastehén 8 m m

M agnum

Iharos,
M ocsolád

Som ogy

122. 1940. XII.

25- szarvasborjú

M agnum
8 mm

Vadaskert,
Iharos

Som ogy

123. 1941. IX.

30. szai vastehén 8 m m

M agnum

Vadon vág ás,
Iharos

Som ogy

szarvasbika
M agnum
nyárs as (éjjel) 8 m m

124. 1941. XII.

2.

szarvastehén

M agnum
8 mm

Berzerice

Som ogy

125. 1941. XII.

2.

szarvasborjú

M agnum
8 mm

Berzence

Som ogy

126. 1941. XII.

2.

szarvasbika
VIII

M agnum
8 mm

Berzence

Som ogy

127. 1941. XII.

2.

szarvastehén

M agnum
8 mm

Berzence

Som ogy

128. 1942. II.

2.

szarvasbika
XIII

M agnum
8 mm

Pogányerdő,
Iharos

Som ogy

129. 1942. VI.

29.

szarvasbika
X

M agnum
8 mm

Vadonvágás,
Iharos

Som ogy

130. 1942. X.

19-

szarvasboriú

M agnum
8 mm

Vadaskert,
Iharos

Som ogy

szarvasbika.

M agnum
8 mm

Vadaskert,
Iharos

Som ogy

szarvasbika
VI

M agnum
8 mm

Óbornak

Zala

131. 1943

1.

132. 1943 1.

9

5- IX
18.
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szarvasbika

M agnum
8 mm

M ecsek

Baranya

szarvasbika

M agnum
8 mm

M ecsek

Baranya

szarvasborjú

M agnum
8 mm

Vadaskert,
Iharos

Somogy

MannlicherVadaskert,
Schönauer 6,5 mm Iharos

Somogy

faja,
ág szá m a

133- 1943- !.

27- nyársas II

134- 1943- 1.

27- IX

135 1943- XI.

22.

136. 1943- XII.

13-

9
szarvasborjú

9

M agnum

Vadaskert,
Iharos

Somogy

szarvasbika

M agnum
8 mm

Vadaskert,
Iharos

Somogy

szarvasbika

M agnum
8 mm

Vadaskert,
Iharos

Somogy

137- 1943- XII. 24- szarvastehén 8 m m
138. 1944. 1.

27- nyársas II

139- 1944. X.

7- VI

140. 1944. XI.

19- szarvasünő

M agnum
8 mm

Kaszó

Somogy

1944. XI.

19- szarvasünő

M agnum
8 mm

Kaszó

Somogy

141.

142. 1944. XII.

27- XII

szarvasbika

M agnum
8 mm

Vadaskert,
Iharos

Somogy

143- 1960. II.

14- szarvasünő

sörétes 16-os
gyöngy golyó

Ararát,
Oltárok-Márki

Zala

Megjegyzés:
Kimaradnak:

1957-ben korrigálom, 142 helyett recte [ténylegesen] 140 db.
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. O tt 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:
=1

páratlan 20-as
páratlan 14-es
12-es
páratlan 12-es
10-es

=3
=3

összesen:

15 (60 %)

páratlan 10-es
8-as
páratlan 8-as
6-os
nyársas

=1
=1
=1
=1

összesen:

18 (40 %).

=1

=7

=4

* Lásd ehhez a „Körséta a 10-es ágszámú szarvasagancs körül” cím ű 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 tartózkodású 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 H A VA S BÉRCEKIG
A második világháború után egyedül Barthos G yu la 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 tu d atába n is -, hogy a zerge életm ódjával és vadászatával
kapcsolatos összes ism eretét leírja. A fe n t i cím ala tt m integy 100 g ép elt oldalt te tt ki a zergék
élőhelyével foglalkozó tanulm ány, am elyet Bertóti István na ír kü ld ött el - és az elkallódott.
Egyedül a m ellékelt vázlat és a h o z z á fű z ö tt m agyarázat m aradt fen n , a m iből egy-két dolgot
azonban rekonstruálni tudunk. íme:

Tévedés lenne abban a hitben élni, hogy a „kőszáli zerge” csakis a K uszturák, a kő
omlások 2000 m feletti bérceit lakja! T ényleg o tt fent él aránylag a legtöbb zerge, az
a kőmezők és „gyephavasok” övezete. A flóra szem pontjából 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” egyform án 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 Kolosszeum kihűlése után először gyepszőnyeg, majd cserje és fa telepedtek m eg - túlny
omó zömében tűlevelű erdei flóra. E z a vertikális, 1000 m étert kitöltő em eletsor a zergének 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 erdeifenyő 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 em lített 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 útm utatása 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 „em eletről em eletre”!

* Lásd a „Találkozások” cím ű fejezetben az „U tolsó »báró H átszegi«”cím ű 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 Gurazlati 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, „lombzergék” 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, megmegállva 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. O tt 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.

343

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 hegyénhátán 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.
345

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 szurdokaita 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 egyetmást 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 Boreszkuval. 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 közelítőutakat, 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
348

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 rácserkelés, 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 im portált 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 leömlő 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, hogy7a 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 átérzem 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 szálaló 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 m ellett 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 (szavajárása 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 lódításnak 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 Dietlféle 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 jágernek, 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 Schönberg-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. H át 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 S O 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 csonkasága 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 egyszermásszor 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-területnek 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 (?)
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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 egy7kis 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 kőomladék, 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, szaglószerveinket 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.

359

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. S z i b é r i a 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. S z i n t é n s z i b é r i a 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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Most pedig következzenek a vadászati leírások!

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 pomológus 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 kilogram361

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 vonszolásával 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; hullatékot 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. Ö t 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-Szörényihegycsoporttól. 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 Retyezáthegység, 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, 50^ 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-lombcserjés 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 alkalomadtán 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” egy365

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 élettörténetét 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.35Buda
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 törpefenyős 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 őraljaboldogfalvi 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 zergéiről híres hegységben. Nem térhettem ki a kívánság elől, és így történt, hogy hajtóvadászatot 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. O tt 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 Mestaken-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 valamennyiőjük 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. O tt 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? M ert 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.
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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, rézsútosan, 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 gallytöretet 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 V A D O N B A N
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 elrémítően 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 medvebocs 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 he384

A serbicai lőállásom
Galbina (Szárkő-hegység), az angol
Danford vadászháza

Juhaim (104 darab) Malomvízen 1912-ben. (A pásztor Leskuc, akivel 50 évvel később
- m ár m int 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. O tt 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 zergebakkal is - a trófea a budapesti agancskiállításon II. díjat nyert.
Megjegyzem, hogy az őz rövid hajtásokban hol visszatör, 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 7en, 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 felvacáholódás 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 LazsnakPalin 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 „m agassági”
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 Skurtele 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 Zlatapatak 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. O tt 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 üggyelbajjal 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 Maclura 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. O tt 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 rendezedenek. 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 vetemények 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. O tt 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 p o n 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
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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 aláhajlóbban 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 DélZalában 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.
Anagy 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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Ő ZHÍVÁSOK
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
töm ött 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 fen n (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 nyaktőlövés 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 úsztatásának 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 Zlatapatak Pareul-Turkului nevű oldalvölgyébe.
Az őzállomány nagy része ebben a völgyben telelt. O tt 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 vércseppet. Felébredt bennem a remény! A nyomokon teljes hévvel siettem tovább. Beér
tem az erőbe. A hótakaró vastagodott. A nyomok jól kirajzolódtak. A szórványos vércseppek 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. O tt 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 erdőtlen 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. O tt 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.
M int 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 rimánkodása 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 mokányt 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 zenógai 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 süvítést 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 jártatja 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 négy7napja 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 pehelytollakat 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 preparátor 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-golyókkal 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 „foglyásztam” * 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. O tt 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, szürkecsuhás kisvadjára? Hogyisne szerzett volna az is vadászias örömöt a többi „nívósabb”
vadászat mellett! A nyúl részére is kijáró megbecsülés alapján írhattam elkönyvelt nyulaim egy7részéről 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 mineműsége 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 nyulához, 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, kisvadászatokat 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. O tt 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
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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 vonású 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 nyúlvadászatára. 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 gőzekeszántásokon 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 - egyetértőleg 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 telítettségű 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 eltöltötte: a magas kastélyról golyóval sikerült leemelnie az első verebet. A veréb preparáltan azóta is becsben van tartva. Kezdené el tehát a gróf újból kispuskával a verebezést, 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!
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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. Sörétlövéssel 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.
424

De mi m ást is tehettem volna? A vis m aiorba mégis bele kellett nyugodnom . A p ro 
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, m ind a har
m incnyolcunkat m egbuktatta.
Csak kezdtem volna ki ő t azzal a nyúllal, m ondjuk, ilyen jelszó alatt: N e hagyd m a
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 tém ájánál szám olok be azokról a vadászatokról, amelyeken
a legtöbb vadat lőttem .
A berzencei uradalom ban - Lankóc táján - 1923. decem ber 20-án folyt le a „tiszti”
vadászat, és számom ra 72 vadat eredm ényezett. 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. novem ber 28-án 46-os eredm énnyel és változatos terítékkel.
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Külley barátomnál Zalagógánfán megtörtént, hogy a hagyományos téli hajtóvadászaton 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 előnevű] 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 megfejtetlennek maradt.
Sarjeredetű, rudas lomberdei részletet hajtottunk, és annak szövevényes szerkezete
miatt csak közeire eshetett lövés. Az erdőt kevés hó fedte. A társaság a tagot körülállta, 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 rálövöldözés - 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, csalsíppal 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 427

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 fészkelésbe 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: „udvarolgat” 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 bükktörzs tövében telepedtünk le. A síp harmadik szólamára meghallottuk a jól ismert rebbenést, 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 khnyi 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 egy7alkalommal, 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 Festeticsuradalom 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, hínáros, 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 vadrécevadászaton 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 kigyérült, 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 Kaszópusztai 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 kisbalatoni 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 lóherés 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 hazárdlövésekkel 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 (Taeniafélék) 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 KisBalatonról 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-preparátumot 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 nagy7erdők 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 szem ben egészen más a környezet is, am elyben él. A fehérségével is
kivilágló, lenge alakja a sárga nádasokkal k eretezett zöldes lápok napsütéses síkján tű 
nik fel. H asonló a pillangóhoz, am ely távoztában beolvad a kékesszürke légbe.
1921. július 9-én a hídvégi Zala-hídnál barátom m al 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 m ár mezőőr,
kisegítő erdőkerülő, halcsősz, vidrafogó, alkalm ilag puskázó vadorzó, teljes száz száza
lékban pedig első osztályú orvhalász. M a is afféle. E gyébként m eg hivatalos vezetőnek
szokták alkalmazni, m ert nála senki sem ism eri jobban a Kis-Balaton vízmagasságát,
folyókáit a riáderdők sűrűjében és haljárásait. A maga m ódján pedig ism eri a növényés madárvilágot is. Ahogyan a finom m egfigyelőérzékkel m egáldott őslakók elnevez
ték, kérdezés nélkül is, de sok szükségtelen károm kodás 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 súlyom ról, a fe
hér és sárga tavirózsáról, a „vízitökről”, a kócsagot m eg 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 KisBalaton 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-Balaton 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 belopási gyakorlatunk összes tapasztalatait, és így egyetértve elérünk annyit, hogy a magányos
kócsag közelébe jutunk. O tt 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 nyomórudat, s az aránylag otromba csónak is hangtalanul súrolja a szétterülő sulyomszőnyeget. 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. O tt 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-szigetek 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 köpenyegben 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 egyfanemű, 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. AlsóDiás-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”,
445

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.

O R V V A D Á SZO K
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 em lített 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.
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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 kanászcsaládból 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 fegyház is ugyanúgy7feledésbe 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, vagy7pedig a gyilkosok rabolták el? A nyomozás részletei az iharosberényiek 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. O tt 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 gyorsreptű 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

végzet

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 golyósüvítések 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. O tt 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 egyetmást 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 csalogatóul 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, hogy7a 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 leghírhedtebb orwadászát. Ismertem ezt az 50 év körüli román embert. A hátszegi szolgabí
rói hivatalban több esetben volt vele dolgom. O tt 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 fatörzs, 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, vagy7még 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)7közel 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: - M iért 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. O tt a vad, mint kevesebb értékű, őelőtte 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. O tt
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. M int
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 egyetmást arról az az időben felkapott, gazdag és szabad Amerikáról. Evek előtt például
Nagy János malomvízi vadőr is kiköltözött a tengerentúlra. Úgy hallatszott, hogy ott
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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. O tt 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 elborozgattak. 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. O tt 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
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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 szabályszerű 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 H át
szegi járás annak egész lakosságával.
Egyszer csak azt mondta nekem, hogy lapozzam át az íróasztalán fekvő egyik aktaköteget. 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
gennyes agyhártyalob
stb.

54 éves, elhunyt a nagyszebeni kórházban, halál oka:

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 fontosság0t‘
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
464

MEGMENEKÜLTEM!
A vidékbeli esetekről vett több oldali értesülés testi épségem et illetően tőlem fokozot
tabb éberséget követelt. M int új és ism eretlen erdőjáró az országhatár m entén ki lehet
tem téve - tévedésből vagy elnézésből is - alattom os támadásoknak. H ivatásom m al
amúgy is vele járt, hogy évről évre m ind több ellenségem tám adjon. Be is vezettem azt
a szokást, hogy a 40 km -re kiterjedő hátszegi, sok esetben sötét éjjeli, kocsizásaim alkal
mával a járm ű nem volt kivilágítva, a kocsissal pedig felváltva más-más ülésről hajtottuk
a lovakat. Fegyver nélkül a faluba, m ég a kertekbe sem m entem 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 „m utatós”, hosszú csövű, kom oly fegyverek m ellett
tartottam ki. Tartalékul 5-ös tölténytár volt készen tartva a kabát és m ellény 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 em bert.

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 keskenyre 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-bogas 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 tollgereblyéjét, 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 lesújtáshoz 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 halálfélelemtől 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 lesújtása-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 hangtalanságba, 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! Döbbenetem 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, kiömlő 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.
470

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 torzonborz 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 szakirodalomban, 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.
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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 egybehangoltan 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 kapaszkodási 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 ráköszönéssel 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 csúfondáros, 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. M ert 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-lélekkel 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 köznapias 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 odavetőleg 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 lekocsiztam 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 ödövetű 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 kmes 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 AM I 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.
-M ilyen 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. O tt 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 nyúltól, 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 Jávorkúton. 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 a rth o s 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
s z e m é ly i v o n a tk o z á s ú m o z z a n a to k r ó l a H a b s b u rg -k o r s z a k u t o ls ó é v e ib 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 afelm e
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 a lá lk o zá so k 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 gazdászok, 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,
jutalm a , 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 megyeszerte 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 »Raubschützgárdám«”!
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 zergében 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 olvas487

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-Retyezátvidéket, 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
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mács útján, román és német nyelven folyt. Az első kérdés Maderspach Viktor személyé
re szólt: ismerik-e a Zsil-völgyi Iszkronyban lakó erdőbirtokos, fatermelő, fűrészgyáros, nagy vadász sportember megyeszerte emlegetett személyét? Ki mit hallott róla?
Kiderült, hogy a bizonyos Domnu, azaz H err 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, szokadanul hosszú, gyors lépésekkel közeledett felém.
Távcsövemen egy középmagas, erőteljes férfi alakja formálódott ki. Ruházata feketésszürke 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,
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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 szakadékos 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 télen-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. Hajtóvadászatkor 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 kálibát 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? O tt 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, kiraboltatásunk 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 közeledésétés 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 áhítatos 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
497

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, mokány 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 keményfejűség, 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-TasnádiKubacska).
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. O tt
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 Pterosaurus-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 tönkre500

*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 lőálláshoz. 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 lenyomatot 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 ütlegekbe 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 hegységi 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, Zenógaitengerszemtől 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. O tt 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 toszkánai 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, fázékonyság 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. M int a báró említette,
Lodgenak meg sem kottyant egy helyen akár 3 hétig mozdulatlanul ülni, várva kodakja 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 lakmározhattak. 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 orwadásznak. 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 excellenst. 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 lőjegyzékben 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, vagytetszés 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 vadterítékarány 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. M egtörténhetett 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 tollpompájával 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 volierben 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 KeletBerlin 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. O tt 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 szakácsnéja, 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 26os kampójú zergebakot ejtett el. Felesége a Sekerilén cserkészett, találkozott zergékkel, 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. O tt 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 m indig fed d h etet
len erkölcsű m unkást jelentett (A m agyar nyelv történeti-etim ológiai szótára. Főszerk:
ránd.

/Bp, 1967/ I. kötet. 243. old.), de

barthos

alak értelm ét em eli ki, am elyiket például
V ik to r:

b e n kő lo -

itt inkább azt a csavargó, bujdosó, nem kívánatos

m aderspach vik to r

is használta. Lásd:

m aderspach

M enekülésem Erdélyből. (Bp., 1927) 41. old.

2. A vadászati irodalomban és szójárásban elterjedt „kümmerer” megjelölést „nyom orodott” 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 ném ileg változtatott. A feldolgozásban aztán ezen későbbi, m ódosított szöveget idézte, de mi
a megfelelő, a Vadászlapban m egjelent 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 tan ú sága alapján - talán az utolsót? -19 6 3 . április 4-én. Összesen pedig 781 szalonkát
m utat 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, am it a szerző később, a kézirat leírása után talált m eg és
illesztett ide:

r ó n a y árpád:

10:14-15. old.

barthos

ivány céza:

Küzdelem egy anyam edve és egy vadkan között. M agyar Vadász 1966.

utal m ég a m edve és a vaddisznó közös váltójára, am ely jelen séget

szent-

Egy vadászéleten át (Bp.-Cegléd, 1942) cím ű 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., Ki s s

gábor:

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 a u f dér Ersten Internationalen Jagdausstellung in Wien. 1910. /-Bp., -1910-/ 94.old.) A vad
kanagyarak kategóriájában csak egy „Rekordpreis”-t adtak ki, am elyet I.

fe re n c József

1904-ben

Gödöllőn zsákm ányolt agyarpárával nyert el, s am elyek hosszúsági m éretei: jo b b - 25,0 cm, bal
- 24,6 cm. (A Wieni Nemzetközi Vadászati Kiállítás m agyar 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
idők". Mulatságos vadászhistóriák a század elejéről. (Bp., 1995) 74. old.

károly:

„Boldog vadász

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. O tt lábra állt, jól m eg
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 szárm aztak. így érthető, hogy a geológus nem fo g
lalkozott velük.
13 . A Szovjet Javak Igazgatósága 1950 tavaszán adta át Kaszót a magyar államnak.
14. w i e l f r e d TH E Si G E r: Mocsári a r a b o k (Bp., 1967) 212. o ld .
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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.;
1912. 822-828. old.;

fe k e te Z o l t á n :

e. b u c h h o l z e r :

Tanulm ányút Nagyszeben környékén. Erdészeti Lapok

Das Zodtal und die Siebenrichterw aldungen és

m. s c h u s t e 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:
ván:

h a j d ú ist

A m agyar-rom án országos határvonal erdészeti jelentősége. Erdészeti Lapok 1899.350-354.

17 . A retyezáti határhavasokon is m egtörtént: egy alkalommal ism ereden szem éllyel találkoztam, ke

zében kalapáccsal (az igaz, hogy nem fegyverrel), m ögötte regátbeli parasztszeméllyel. A z 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 ism ert geológus nevét. Ennyit is elegendőnek tartottam, hogy a tudóst, aki jó barátja
volt

b ö c k h HUGÓ

selm eci professzorom nak 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.
1 9 . A lőjegyzékből kitűnik, hogy erre b a r t h o s rálőtt és az sántítva elm enekült.
2 0 . A vadászati irodalom ban lásd pl.: A kolum bácsi légy. Vadászat és Á llatvilág 1904.168-169. old.,
szederjei Á k o s:

Vadcsapáson. (Bp., 1961) 57. old.

2 1 . m a d e r s p a c h v i K T o r : Páreng-Retyezát. Vadászataim a Déli-Kárpátokban. (Bp., -1936-) 92. old.
2 2 . 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, hegyom lások, kő- vagy hó-görgetegek és kim osások 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 eredm énye. Vadászlap 1914.165. old.

és Az agancskiállítás anyagából és a verseny bírálatokból. N im ród-Vadászújság 1925.172. old.
2 5 . b a r t h o s a b é c s 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 í v ü l f e l t e h e t ő e n m e g f o r d u l t az e l ő b b i d é z e t t b u d a p e s 
t i e k e n 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 m agyar vadászkastélyában
összegyűjtött legkiválóbb trophaeák. 42. sz trófea. -

h o r n y á n s z k y v ik to r.

Bp., 1910.)

2 7 . Lásd: W aidwerk dér W elt. 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 p é t e r : 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.
3 0 . A döglegyek gyors m egjelenéséről m a d e r s p a c h is m egem lékezik. Lásd: m a d f.r s p a c ii v i k t o r :

Páreng-Retyezát. Havasi vadászataim a D éli-Kárpátokban. (Bp., - 1 9 3 5 -) 1 5 2 . old. és
Á kos

31.

is. Lásd:

s z f . d f r j f . i ÁKOS:

s z f .d f r jf .i

Vadcsapáson. (Bp., 1 9 6 1 ) 9 4 - 9 5 . old.

A további m eséket barthos feltehetően a következő könyvben olvasta:

r u d o lf lu sk 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.
3 3 . m a d e r s p a c h v i k t o r : Medve! (Bp., -1943-) 5-6. old.
3 4 . b e n k ő p á l: A vadászat. Gyakorlati szakkönyv. (Bp., 1935) 15-16. old.
3 5 . 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.
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36 . A m edvetalpat különösen olyan helyen becsülik nagyon, ahol - például Kamcsatkán - kénytelenek

hétszámra m edvehúst enni, s egy-egy ilyen „m onodiétás” sorozatban a m edve talp a tényleg cse
megének számít. Lásd erről:

eric h u lt e n :

Dél-Kamcsatka belsejében. In:

ka ősnépei, vadállatai és tűzhányói között. (Bp., é. n.) 251. old.

sten b e rg m a n :

hogy a m edvetalp túlságosan rágós, míg a sonka jó lehet. Lásd:

Kamcsat-

viszont úgy véli,

thurn -ru m b ach

t h u r n - r u m b a c h istván :

Erdélyi

szarvasok és m edvék 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 . s z é c s 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 szécsi z s i g m o n d

-

illé s n á n d ó r :

A vadászati ism eretek 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 m ár korábban is felfigyeltek. Levéltári adatokból

tudjuk, hogy a nagybányai főerdőhivatalban 1914-ben arról tárgyaltak, hogy a m edvék 3 -4 év alatt
619 lucfenyőtörzset tettek tönkre. Ezek - miként az a tőkési erdőgondnok jelentéséből kitűnik - elszá
radtak, m űszakilag használhatatlanokká váltak. A m edve által m egbántott fák kára - m utattak rá
a főerdőhivatal értekezletén - több, m int am ennyit a vadászterület bérleti díjaként kapnak. (Ma
gyar Országos Levéltár. K-i84. 7424. kötet. A nagybányai főerdőhivatal 1914. évi erdőtiszti értekez
letének jegyzőkönyve.)

szederjei

írja:,, (A medve) a luc- és jegenyefenyő kérgét kb. 1,60 m m agasságból

két lábon állva hasogatja és néha egészen a földig m egkaparja. A kifolyó édeskés nedvet és gyan 
tát nyalogatja nagy élvezettel.” ( s z e d e r j e i

Á kos:

Vadcsapáson. /Bp., 1961/ 99. old.)

41. Hadd idézzük itt Barthos recenzori (tudtunkkal csak m agánlevélben fennm aradt) vélem ényét
w itt la jo s

vadgazdaságtani jegyzetén ek idevonatkozó részéből

(w itt lajos:

V adgazdaságtan.

Kézirat. Sopron, 1955.). p. 140. - tudniillik a jeg yzet oldalszáma): Őz „hajtásban jól m egy előre”. Ezt
a m egjegyzést elhagynám azért, m ert a/ m aga az előadó is m egjegyzi: az őzet hajtásban nem
vadászias, b/ a valóságban pedig nem hajth ató - leginkább nem könnyen - előre.
42 . Itt m egjegyezzük, hogy például c s a t h ó K á l m á n kim ondottan pártolta az őz söréttel való elejté

sét, am it m an ap ság m ár elítélünk. O lvassuk csak! „... A golyólövés sem m ivel sem h u m án u sab b
a m egfelelő távolságból való serétlövésénél. A serétlövés ugyanis egyszerre több ideget érvén n a
gyobb sokkot okoz, s előbb oltja ki az életen ergiát tápláló életvágyat. Vadász-sznobok m égis kerszetülvitték - azt hiszem 1936-ban - annak a teljesen m egokolatlan babonának a törvényerőre
emelését, hogy csülkös vadnak golyó j á r ...” ( c s a t h ó

K á lm án :

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:

géréby gyö rgy:

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. D e 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 értelem ben használja más szerző is, am ikor így ír: „... felugrik egy nyúl és m enteni igyek

szik irháját, nehogy
gyula:

sch le sin ge r s a la m o n

gyűjtem ényébe kerüljön ” ( g y ö n g y ö s - h a l á s z i

takách

A Duna m edencéjétől a Kárpátokig. - Bp., 1940. - 201. old.)

46 . A Selmecbányái Híradó 1903. nov. i-jei szám ának 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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m énnyel indult a m últ vasárnap az akadém iai vadásztársaság az új vadászterületére. A remény
nek tökéletesen m egfelelt a csalódás, a m enyiben a nem kicsiny terület, melynek bem ászása va
dászt, hajtót kifárasztott, m eddőnek bizonyult. De ezt a terület fekvéséből következtetni lehetett
volna: közvetlen a vasúti pályasínek m ellett, örökös zajnak kitett hegyoldal az. Zsákmányunk egy
őz, egy nyúl és egy szalonkából áll, m ely vadakat
erdész,

bartos

[így!]

gyu la

III. éves erdész és

szt. h u b e r t u s z p r a z n o v s z k y K á lm á n

z a n ica já n o s

I. éves

II. éves erdész hallgatóknak juttatott."

4 7 . Az akadém iai h a llga tó k vad á sza ti ered m én yeiről részletes k im u ta tás olvasható: v a d a s j e n ő :

A selm eczbányai m. kir. Erdőakadémia történ ete és ism ertetője. (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.
5 0 . 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

„m int pusztulófélben levő term észeti ritkaság" kapott védelm et (19.946/1912. FM. sz.). A korra jel
lemző, hogy ezeket a m adarakat gyűjtem ények szám ára továbbra is elejtették. A később híressé
vált vadász,
got. (Lásd:

g r ó f Széchenyi z s ig m o n d

ugyanebben az időben lőtt a dinnyési Fertőn nagy kócsa

c h e r n e l istván : Széchenyi z s ig 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 4 0-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 szem ét is. A világtalanná vált és
m egszédült erdőőr lekapta válláról a fegyverét, amúgy „vaktában” adott le lövést és hadakozott
az őt körülfogó támadók felé. N ekik 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 m ent. 4 hajtó vadászat közben
egyik őzre célzott, de

sz a b ó József

szabó

felé szaladt elő, miközben az egyik vadász az

lábát ta lá lta el, aki nyom ban összeesett. A súlyosan sérült

em bert a kanizsai közkórházba szállították, ahol a kapott vérm érgezés következtében tegnapelőtt
m eghalt." (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.
5 5 . s i r j. h u n t : A M ount Everest m eghódítása. (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. M ondhatni 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
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szabó n án d o r

ugyanazon a húzási vonalon

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

szabó

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 . SC H W A R T Z OTTÓ.
58 . Erről több helyen is írnak. Pl. B. B.: e g á n ede. Köztelek. 1901.75. szám 1-3. old., EGÁN-életrajz: M agyar

agrártörténeti életrajzok. A-H. Szerk.:

fü r la jo s-p in té r já 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,
viktor:

bartos ján o s

[így!] főerdész vendégszerető házában töltöttem ."

(m aderspach

A románok nyomában. /Bp., é. n./ 151. old.)

64 . Lásd erről: h a j d ú i s t v á n : A m agyar 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, m űveiből a legújabb kiadvány: á d á m j e n ő : A havasok m agányos

vadásza,
hogy

m ad ersp ach V ik to r

m aderspach

örökítette. Lásd:
66.

életének története. H. n. (Bp.), 2000. Érdemes m ég m egjegyezni,

alakját -,,Sim on"-nak nevezve - a hatvanas években

c s a t h ó k á lm á n :

báró n o p csa e le k rő l

lásd:

c s a th ó K á lm án

is m eg

Tavasztól tavaszig. (Bp. 1964) 312-318. old.

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 M onarchia írásban és képben XX. kötet (M agyaror
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:
szádeczky lajo 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 m agyarul is: Vándorm adarakkal Afrikába.

(Bp., é. n. -1937?-) További könyveiről

f ö ld v á r y m ik sa

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 m űvek találhatók meg:

Reisen im slavischen Süden (Dalmatien und M ontenegró), Vergatterung. Erzáhlung aus dem
österreichisen M ilitárleben. (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, m ert Berzencén, g r ó f F e s t e t i c s t a s z i l ó vendégeként

lőtt vadmacskát. (Vadászat és Állatvilág. 1909.102. old.)
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