
FELSŐBABÁD (Pest megye)

Augusztus 14. A felsőbabádi erdőben, az égeres, kőrises magas 

szálasban, embernél magasabb csalánban három méteres nádban, iszalag-, 

komló- és szederindák között, a növényi életnek valósággal féktelen tobzódása 

alkotta rengetegben, délután 3 órakor Jánossal odalopódzom a vízállást 

szabályozó mesterséges árok bizonyos szakaszához, ahol a helybeliek tudomása 

szerint a vadkacsák gyülekezete nap közben megbújni szokott. Amikor az 

árokhoz érek, 40-50 kacsa kel belőle egyszerre szárnyra és lármás 

számycsapásokkal emelkedik a levegőbe. Az erdei sűrűség zöldlombos 

keretében pompás kép. Két kacsát ledurrantok, a sok kacsa elszáll, mi pedig 

helyünkön maradunk és várjuk visszatérésüket. Az erdőt kettészelő hosszú árok 

három pontján Jancsi, Kiss Hubert és jómagam lessük, várjuk a kacsákat, 

miközben az intéző, mint negyedik puskás, három hajtóval, messziről jövet, 

felém tartva, az árok hosszú darabján végigjön. Ez a kis kacsavadászat másfél 

óráig tart. Utána kimegyünk a mezőre és foglyokat keresve - négyen puskások 

hat hajtóval - rajvonalban végigmegyünk egy nagy répatáblán.

Ennek a délutáni kis vadászatunknak eredménye kilenc tőkéskacsa és 17 

fogoly. Engem a foglyok ma kerültek, ezért csak kettőt tudtam lőni, ellenben a 

kacsákból négyet lőttem.

Szeptember 4. Délelőtt 10-től 12-ig heten körülállunk egy learatott 

jókora kölestáblát és váijuk a kihullott magra járó gerléket és örvösgalambokat. 

Az elején két-három örvöst látunk, de észreveszik a veszedelmit és több nem is 

jön felénk. Csak gerlékre puskázunk, ez pedig igen jó mulatság, mert magasan 

és sebesen szállnak.

12 óra után elmegyünk az erdőbe és szétszórtan, egyszerre több helyen, 

odalopakodunk a vadrucás árokhoz. Ámde három hét óta megváltozott a 

helyzet, sok eső esett, mindenfelé sok a víz és a kacsák elszéledtek. Két kisebb
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csapat száll ki az árokból, a lövöldözésre csak kettő hull le, abból is az egyik a 

magas gazban elvész.

Végül másfél órát rajvonalban foglyászunk és 3 órára bemegyünk a 

tanyába ebédelni.

A hét puskás és ugyanannyi hajtó összes eredménye 17 fogoly, 17 gerle, 

három nyúl és egy ruca. Ebből én négy foglyot kilenc gerlét és egy nyulat 

lőttem.

RATOSNYA (Marostorda megye)

Szeptember 14. Amikor tegnap délután 3/4 4-kor kiszálltam a vonatból 

és a kocsihoz menet, az állomáson, nagy pocsolyákat kellett kerülgetnem, majd 

a faluba hajtatva a kerekek csak úgy szórták, fröcskölték a sarat, a kocsis pedig 

elpanaszolta, hogy itt három hét óta mindennap esik az eső, azt gondoltam 

magamban, hogy nekem ez jól van így, a bőgés előtt jó az eső - amilyen káros a 

szárazság csak ezután ne legyen sok belőle.

Ma délben melegen tűzött a nap, amikor az Isa-patak völgyében 

felköltöztem a vadászházba. 3/4 11-kor indultam a Bánfíyék uradalmi 

erdőhivatala udvaráról két málhás lóval, a lovak gazdájával és tavalyi igen 

ügyes kísérőmmel, a Juan Buta nevű oláh vadőrrel.

Mielőtt az Isa-völgy torkolatánál az országútról letértünk volna, az egyik 

ló valamitől megijedt és akkorát ugrott, hogy ami podgyászom a hátán volt, 

leesett róla a sárba. Fél óráig babráltunk, mire az elszakadt nyeregszíjat egyik 

tartalék csomagolószíjammal megtoldottuk és nagy málhászsákom, egyik 

hátizsákom és bőröndöm megint a ló hátára volt kötözve.

1/2 12-kor indultunk el a Maros-menti országútról és 1/2 2-re értünk az 

Isa-patak völgyében a vadászházhoz. Ott a bőgés idejére fogadott másik 

emberem, a ház őrzője, egy igen rokonszenves szász ember, már várt.

Tavaly a Moldovánkán Juan lelkemre kötötte, hogy az idén az Isát 

béreljem, mert itt több a szarvas és biztosabb a siker.. Megfogadtam tanácsát, s
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az idei bőgésre két bika és egy medve elejtésének jogával bérbe vettem ezt a 

területet. Szomszédaim tőlem nyugatra, Galonyán báró Kemény János, keletre a 

Porcuban - ugyancsak mint a „Mures” vadásztársaság bérlője - gróf Csekonics 

Endre.

Délután szobámban a lócán heverve s a nyitott ajtón kinézve, egy zöld 

falra, a patak túlsó oldalán, az erdőbontotta meredek, magas hegyoldal zöld 

lombrakarójára látok. Ez jellemzi a különbséget idei és tavalyi tanyázóhelyem 

között. Amikor tavaly, a Moldovánkán néztem ki akár az ajtón, akár az ablakon, 

csak eget vagy felhőket láttam, mert ott a vadászház fennsíkon áll. Az isai ház 

mélyen a völgyben, a patak fölött, magas hegytoldalak alján épült. Ebből, 

sajnos, az következik, hogy itt minden cserkelés előzménye komisz 

hegymászás, kapaszkodás.

Bőgést ezen a vidéken még nem hallottak. Juan velem egyvéleményen és 

egyakaraton van; kezdetben, amíg a bikák hallgatnak, nem sokat járunk, hogy 

szarvasainkat szagunkkal és csapánkkal ne zavarjuk át a szomszédos 

területekre. Ezért ma délután a házban maradok és alszom.

Szeptember 15. Hajnal előtt, 4 órakor kelek, öltözködöm, reggelizem, 

pipára gyújtok , s mivel még sötét van, visszafekszem a lócára.

1/4 6-kor Juan javasolja, hogy induljunk, ha még csak gyengén dereng. A 

vadászház fölött és tőle északkeletre az irtáson át felkapaszkodunk a völgy 

hosszú, meredek bal oldalán. Egyórai fárasztó mászás, tomászás, küszködés 

után felérünk az Isa és a Porcu között a gerincre. Útközben odáig két őzet 

láttam. Nem tudtam őket rendesen megnézni, de alighanem suta volt a 

gidájával. A virradásnak még hiányos világosságában világosszürkének 

festettek, mintha már téli ruhájuk nőne.

A tetőn hosszú darabon vágás és szálerdő határvonalán cserkelünk. 

Ösvény híján csak úgy kerülgetjük az akadályokat, az összevissza heverő, 

kidült vagy ledöntött és pusztulni hagyott fákat. Az erdő itt vegyesen fenyves és 

bükkös.
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Érdekes és mulatságos találkozásom van reggel 1/2 7-kor, tehát már 

világos nappal. A napot éppen darabos felhők takarják, különben már tűzne és 

melegítene. Természetesen elöl járva, egyszerre csak egy fekete, köpcös alakot 

látok előttem vagy 40 lépésnyire, a vágás ágak, bokrok, tuskók, rönkök és 

sokféle gaz alkotta tömkelegében, haladásom irányát balról jobbra keresztezni. 

Első gondolatom, hogy disznó van előttem, de rögtön utána felismerem a 

medvét. Két-három éves, szép fekete medve, csak tarkóján ezüstös a bundája. 

Színe olyan, mint a sötét ezüstrókáé.

A medve egy nagy bokor takarása mögé kerül. Ezt a pillanatot 

kihasználva, visszahúzódom és súgva mondom Jüannak, hogy egy kis medve 

van előttünk. Erre ő szokása szerint mindjárt unszol, hogy lőjek, mert neki a 

lődíj fontos, nem a medve kora vagy a szarvasagancs nagysága.

Közben a medve tőlünk jobbra, vagy 40 lépésnyire ismét szabad helyen 

megjelenik, de valamit észrevett, valami nyugtalanítja, és szaporábban lépkedve 

félkörben mögénk kerül. Közben Juan egyre súgja, hogy - bún, bún - ezzel 

biztat, hogy lőjek. A medve mögöttünk vagy 60 lépésnyire ráakad friss 

csapánkra, megáll rajta, orrát a fűbe dugva bizonyára egyikünk lábnyomát 

szagolja, hirtelen elugrik és elfut.

Juan csóválja fejét, hogy a lődíj elfutott, de restelltem és sajnáltam volna 

agyonlőni. Ha medvét lövök, öreg legyen.

Aztán ismert helyeken járok, a Halas-patak, a Zepode Plaje és a 

Valkaluca fölött, a fennsíkon, ahol tavaly és tavalyelőtt is megfordultam, ez 

idén Csekonics területén. Ott a vágásban egy derék bika nyomait, kotrásait és 

agancsával megdörzsölt kis fákat látok.

Végül legfelülről ereszkedünk le az Isa-patak mentén a völgybe, és az 

ember számára igazán bajosan járható patakmederben, kőről kőre lépkedve, 

ugrálva, körülöttünk a vizes, süppedős fekete földben sok szarvasnyomot 

látunk. A völgy bal oldalán sűrű, sötét erdő, meredek jobb oldalán pedig vágás 

van. A nyomokból látjuk, hogy a szarvasok itt kijárnak a vágásba, mégpedig a
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tehenek társaságában hét-nyolc bika. Juan azt mondja, a területnek ez a része, az 

Isa völgyének felső vége, a szarvasoknak régóta kedvelt bőgőhelye.

A nagy kőtömbökkel teli szűk patakmederben ösvény híján 

vesződségesen mászkálva, 1/2 10-re érünk vissza a vádászházhoz.

Egy órával későbben, 1/2 11-kor Juan kihív a szobából, és felmutat 

velünk szemben a magas hegyoldalra, a vágásba: - Ott a bak!

Csakugyan látok ott, a magas növényzetben, egy vonuló őzet és úgy 

rémlik, hogy bak, de fél kilométernyire van tőlünk és csakhamar eltűnik egy 

bokros árokban. Juan azt mondja, hogy ezt a bakot az elmúlt napokban öt ízben 

látta, derék agancsa van. Majd azon leszek, hogy meglőjem.

Délután nincsen célja, hogy nagyot jáijunk, ezért felmegyünk a 

vadászházzal szemben a vágásba, a délelőtt látott bakot keresni vagy lesni. 

Körülbelül azon a tájon, ahol délelőtt láttuk, megriad tőlünk egy őz és a 

hegyoldalon fölfelé tartva, menekül. A sok giz-gaz, bokor annyira takarja, hogy 

nem tudom megállapítani, bak-e vagy suta.

Egy kis gerincen letelepedünk, és két órát üldögélve, nézegetjük 

körülöttünk a vágást, az árokoldalakat, de nem látunk több vadat. Amikor 

alkonyodni kezd, fölöttünk ropogva vonul valami nagyvad, alighanem medve 

vagy disznó, s egy őzsuta riaszt.

Bőgést még nem hallottunk, noha már van üzekedő szarvas. Reggel az Isa 

és a Porcu között, a tetőn éreztem a rigyető bika szagát.

Szeptember 16. A tegnapi mód szerint, hajnali 1/4 6-kor indulunk és a 

ház mögött, a meredek árkon egyenest felmászunk. Húsz perc múltán kiérünk 

az árok felső végébe, s ott egy darab gazos tisztás alján leülünk és megvárjuk a 

nappali világosságot. Aztán ősbükkösben, fenyvesben előbb még feljebb 

mászunk, majd két széles hajlaton megyünk át és kiérünk egy nagy darab 

irtásba. Juan bízott ehhez a helyhez, azt hitte, ott csend van, s a vad kijár az irtás 

területére, a friss legelőre. Ámde Juan tévedett, emberi hangok, fejszecsapások 

és egy füstölgő kaliba ábrándítanak ki reményeinkből. Visszamegyünk a
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vadászház fölötti árok felső végébe, ahol a világosodást vártuk, s a tisztás alatt 

másfél óráig üldögélve, várjuk a jószerencsét. Két javában vedlő, szürkülő 

őzsutát látunk, de a bak, amelynek jelenlétét ezen a tájon sok kotrása, dörgölése 

árulja el, nem mutatkozik. 9 órára lemegyünk a vadászházba reggelizni.

Amióta itt vagyok az Isa völgyében, nagyjában derült, csendes az idő, 

éjjel csillagos az ég és hideg van. Szarvasbőgésre ez igen jó idő, mégsem 

hallottunk eddig egy hangot sem.

Délelőtt 10 órakor megint felmegyek a vadászházzal szemben, a 

hegyoldal félmagasságába, a tegnap 1/2 11-kor ott látott bakot lesni. Egy 

korhadt tuskó mellett, nyakig szederindák és csalán között üldögélek déli 12 

óráig. Melegen tűz a nap a vágásba, dongók zümmögnek, szöcskék ugrálnak 

körülöttem, küszködöm az álmossággal és nem látok semmi vadat. 12-re 

visszamegyek a házba és szeretnék egyet aludni, de a legyektől nem tudok.

Délután beborul, sőt 4 órakor, éppenhogy elindultunk s a házzal szemben, 

az árokban, a vágásban fölfelé mászunk, szemeregni kezd az eső. A völgynek 

ezen az oldalán, szerencsémre, cserkészösvény is van, enélkül igazán bajos 

lenne érdemesen vadászni.

Ennek a rendes és csendes körülmények között bizonyára igen jó 

területnek mostanában az a nagy baja és hibája, hogy a völgyön végig, a 

csúsztatóban ölfát eregetnek le. Úgy hallom, naponta 300 métert sodor le a víz a 

csatornában. Ez természetesen lármával, dübörgéssel, csattogással jár, s ez a zaj 

reggeltől késő estig a völgy minden részébe, hajlatába, sarkába, zúgába elhatol 

és aligha nyugtatja a vadat.

A meredeken felvezető ösvényen felkapaszkodunk a hegyoldal 

magasságának kétharmadába, majd balra térünk, illetve délnek tartva, 

befordulunk az ősbükkös-fenyvesbe, s ebben egy óra hosszat járunk, mire a sok 

széles hajlaton és köztük a gerinceken átmászva kijutunk a vágásba. Közben 

sötétedik a borulás és sűrűsödik az eső. A vágásban tüskén-bokron, illetve 

szederindákon, málnabokrokon és kőtömbökön át felmászunk az Isa és a 

Galonya között a gerincre, és a terület határán, rendes ösvényen, mindig a
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gerincen, északi irányban visszamegyünk a magunk vágása fölé. Közben 

elnézegetem a szomszédban báró Kemény János galonyai területét. Egy nagy 

darab puszta, letarolt hegyvidék, a csak magas gazzal borított hosszú 

völgyeknek, gerinceknek, árkoknak, hegyoldalaknak messzire terjedő sora. 

Ennél - már a vad számára - sokkal jobb terület az Isa.

A gerincről megint a latyakos vágás sokféle akadályának nekivágva, csak 

úgy tüskén-bokron át leereszkedünk egydarabon, aztán fél órát egyhelyben 

pipázva és ázva üldögélünk, majd lecsúszkálunk, lebotorkálunk az ösvényre és 

mire egészen besötétedik - ami ma már 7 órakor van - lemegyünk a házba.

Az este főképpen szárítkozással telik el. Vígan ropog a tűsz a kályhában; 

odakint, a koromsötétségben, egyre sűrűbben esik az eső.

Amikor mai feljegyzéseimmel végzek és az elmúlt napokat számítgatom, 

veszem csak észre, hogy ma péntek van, illetve már csak volt. Ennek a 

kirándulásomnak első péntekje tehát nem vált be.

Szeptember 17. Éjfélig tombolt a szélvihar és esett az eső, de virradásra 

az idő megcsendesedett és kiderült. Noha csak 3/4 6-ra világosodik, 5 órakor 

indulunk és villanylámpával a képtelen akadályokat, kő- és fatorlaszokat 

megvilágítva, a patakmederben vergődünk lassan fölfelé.

Úgy véljük, hogy reggel a szarvasok a völgy jobb oldaláról, a vágásból a 

patakon át bevonulnak a bal oldalt borító sötét erdőbe. Ebben azonban 

csalódunk. A nyomokból ma reggel megállapítjuk, hogy a vad nappal is a 

vágásban marad. Bár nagyjában alacsony a növényzete, s a szarvas csaknem 

mindenütt kilátszik belőle, akad benne sűrűbben bokros rész, jó búvóhely is.

A völgy felső végében először egy őzsutát látunk két gidával. Aztán a 

vélt legjobb forgó közelében egy óra hosszat üldögélünk és ... fázunk. Az éjjeli 

vihartól ugyanis nagyon lehűlt a levegő. Leshelyünkről semmit sem látunk, 

csak egy darab málnás-szedres hegyoldalt.

Továbbcserkelve, magasan a vágásban egy sietősen vonuló derék bakot 

látok. Ha akarnám, sem tudnám meglőni, mert egy pillanatig sem áll meg. Egy
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darabbal feljebb meglátjuk nyugtalansága okát, két legelészve lassan vonuló 

nyársas bikát.

Felkerülünk a Galonya és Isa között a határgerincre, ezen egy darabig, 

ösvény híján zajosan, végigballagunk, majd leereszkedünk a vágás derekáig, a 

cserkészösvényre. Ezzel megriasztunk egy tehenet a boijával, majd odébb még 

egy tehenet, borjút és velük egy barkásagancsú fiatal bikát. Agancsát igen nagy 

nyársasnak néztem, Juan hatosnak mondja. Alighanem mind a ketten jól láttuk, 

és egyik szára nyársas, a másik háromágú. A cserkészösvényt keresztező friss 

nyomokból végül megállapítjuk, hogy látatlanul elzavartuk a vágásban 

tartózkodó két derék bikát is. Csapájukból látjuk, hogy futva menekültek 

előlünk a hegyoldalon egyenest lefelé. Az egyiknek igen széles, nagy nyoma 

van. Juan azt állítja róla, hogy nemcsak a területnek, hanem az egész vidéknek 

legderekabb bikája. Ez tehát éppen jó lenne nekem századiknak.

Délelőtt 10 órára érünk le a vadászházhoz. Tehát öt órát jártunk, tíz 

szarvast és négy őzet láttunk. Ma reggeli cserkészetünknek jelentős eredménye 

az a megállapítás, hogy a völgy jobb oldalán, a vágásban állandóan tartózkodik 

két nagy bika. Eddig azt hittük, hogy ezek nappalra valamerre elvonulnak, csak 

nem tudtuk, hová.

Tőlünk vagy két kilométernyire, a völgyön lefelé van egy méhésztelep. 

Ennek gondozója délben beállít hozzánk és jelenti, hogy háza fölött, a széles 

katlanban tud egy igen szép agancsú, sánta bakot. Rendesen látja egy bizonyos 

helyen, a vágásban. Erre a bakra megyek le délután 1/2 5-kor.

Egy órával későbben már ott vagyok a katlan aljában, ahonnan a bakot 

látnom kellene, mivel a méhész ma reggel és tegnap este is ott látta. A katlan 

közepébe felülről egy külön keskeny gerinc nyúlik le, állítólag ezen tartózkodik 

a bak, de hol az egyik, hol a másik oldalán látható. Hogy biztosabban járjunk, 

Jüannal a katlan jobb oldalából figyelem a gerinc jobb oldalát, közben a méhész 

a bal oldalból nézi másik oldalát. Alig negyedóra múltán alattunk, a bokrok 

között, megjelenik a méhész és integet, hogy menjünk le hozzá, majd azt 

mondja, a bak a gerinc túlsó oldalán van. Mindjárt odakerülünk mi is, és a
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katlan aljában, a cserjék között lopakodva nézünk fel a sűrűén bokros, gazos 

gerincoldalra, de a bakot nem látjuk. Egy helyben üldögélve, sokáig vátjuk, 

hogy a magas növényzet valamelyik hézagában mutatkozzék, de hába lessük. 

Nem kerül elő takarása mögül vagy pedig átvonult közben a gerincen a túlsó 

oldalra. Erre gondolva, visszacserkelünk előbbi helyünkre, de hiába 

kísérletezünk, a méhész biztosnak mondott és könnyűszerrel meglőhető bakját 

nem sikerül felfedeznünk. Úgy látszik, sántasága nem könnyíti meg az elejtését. 

Csak két őzsutát és egy szarvastehenet a borjával látunk.

Sötéttel kínlódunk a patakmederben, vízben, köveken, csúsztatóvályún 

keresztül-kasul vissza, a vadászházhoz.

Szeptember 18. (vasárnap) Az Isában a helyzet a következő: A hosszú 

völgy egész bal oldalán vadászni nem lehet, mert egyrésze járhatatlan őserdő, 

bármi út vagy ösvény híján, két helyen pedig a téli irtásban most is dolgoznak, 

fát vágnak és ölfahasábokat eregetnek le a csúsztatóba. A völgy jobb oldalának 

nagyrésze ugyancsak őserdő, ebben a hegyoldal derekán cserkészösvény vezet 

végig, de alig van benne vad. A vadászházzal szemben kezdődik a vágás és tart 

három széles hajlaton, illetve katlanszerű árkon át, fel a tetőig, az Isa-völgy 

felső végéig. Ebben a vágásban tartózkodik a vad, a nyomok tanúsága szerint 

két derék bika. További feljegyzéseimben a területnek ezt a részét röviden 

„északi vágás”-nak fogom nevezni. Jóval lejjebb, az őserdőn alul, a 

méhésztelep fölött van még egy nagy darab vágás két hajlattal. Ezt nevezem a 

„déli vágás”-nak. Mind a két vágás - ismételem, hogy a völgy jobb oldalán - 

évek óta a szarvasok kedvelt rigyetőhelye és jó bőgés szokott bennük lenni.

Most azonban a szarvasok még igen nyugodtan vannak, egykedvűen 

viselkednek, tehenek és bikák még külön járnak, érdemes bikát még nem láttam 

és bőgést még nem hallottam, noha az a hír járja, hogy a szomszédos 

területeken tegnap már volt valami kevés bőgés.

Hajnal előtt, 1/4 6-kor patyolattiszta, hideg időben, deres fehér füvön 

járva, nekivágunk a házzal szemben a hegyoldalnak. Az „északi vágás” első
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hajlatában felmászunk a cserkészösvény északnak forduló elágazásáig, 

elmegyünk a második, illetve középső hajlatban és az aljában nyugodtan 

legelésző két tehéntől és egy borjútól észrevétlenül, a tegnap már kinézett és 

elkészített helyen a földre telepedve, 6 órakor lesbe ülünk.

Kevés a cserkelésre alkalmas helyem, nem akarom ősapánkkal a vad 

számára elrontani, azért inkább többet ülünk, mint járunk.

Olyan hideg van, hogy alig várom a napsütést, de ma csalódom benne, 

mert amikor végre elér, csak vakít és nem melegít. Reggel 8 óráig helyünkön 

maradunk, bár Juan unatkozik és szeretne tovább menni.

Az egész idő alatt, két óra hosszat látunk vadat. Már útközben, helyünkre 

menet, megriasztottunk egy őzbakot. A hajlatban két tehenet és egy borjút 

értünk; ezek legelészve, ide-oda vonulva, mindvégig ott is maradnak. Később 

felülről, a galonyai határ felől, előbb két kergetőző, viaskodó, minduntalan 

egymással birokra kelő fiatal őzbak, majd három szarvas - tehén, borjú és 

nyársas - és végül még négy őz - egy suta, két gida és egy hatos bak - 

ereszkedik be a katlanba.

Ma reggel tehát hat szarvast és hét őzet láttam.

9 órára visszamegyek a vadászházba, bedurrantok a kályhába és teát 

főzök, mert bizony hideg van.

Nap közben ma nem jutok pihenéshez, mert a mai nap izgalmakkal, 

bosszankodással telik el. Először Csekonics küldönce hozza a hírt, hogy a 

terület felső végében, az Isa-pojánán birkanyáj legel. Azonnal leküldöm 

házőrző emberemet Ratosnyára, hogy ebben az ügyben Szászrégenbe 

telefonáljon és a csendőrséget mozgósítsa. Miután emberem elment, szörnyen 

megrökönyödve látom, hogy egy nagy ökörcsorda legel a házzal szemben, a 

vágásban. Lehet vagy száz ökör. Valahonnan felülről jövet végighajtották az 

egész északi vágáson, mégpedig nyolc-tíz pásztor ordítozása és ugyanannyi 

kutya ugatása közben. Sőt, ezek a törvényre, szabályra, rendeletre fittyet hányó 

vad alakok kijelentik, hogy nehány napig itt maradnak a vágásban. Csak 

hosszas perlekedés és fenyegetések után szánják rá magukat arra, hogy a
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csordát a völgyön lefelé továbbhajtsák. Igazán kiváncsi vagyok, látok-e holnap 

reggel még szarvast a vágásban.

Délután kapom a hírt, hogy a méhész a déli vágásban ma reggel megint 

látta a sánta bakot. Egyebet ma már úgysem tehetek, elmegyek ezt a bakot lesni.

4 órakor megyek el a háztól és 5-kor a bak tartózkodási helyével, azzal a 

bizonyos meredekoldalú, keskeny gerinc jobb oldalával szemben, egy kis 

mellékgerincen, nagy kőtömb mellett elhelyezkedem.

Háromnegyedóra alatt különböző távolságra hat őzet látok, a hetedik a 

sánta bak. 3/4 6-kor velünk - mellettem ül a méhész - egymagasságban, tőlünk 

vagy 150 lépésnyire, a gerinc éle alatt megjelenik és szépen keresztbe fordulva 

megáll. Háttere egy darab szikla. A méhész izgul, de csendre intem és 

fölényesen mondom: - A bak a mienk! - A puskát összegöngyölített kabátomra 

fektetve, hasalva, kényelmesen, nyugodtan megcélzóm a bakot és ... elhibázom. 

A golyó a bak hátvonala fölött a sziklába csapott. Sántítva nehány lépéssel 

feljeb ballag, megáll, ismét feltámasztva megcélzóm - ezúttal azonban bordái 

alatt, alsó szélét - és ... megint elhibázom.

Hogy miért hibáztam, egyáltalán nem tudom, nem értem. A 

tulajdonképpen csak szarvasnak való „Torpedo Ideál” lövedékkel lőttem, de 

nem tudok róla és nem tapasztaltam, hogy ez a golyó 150 lépésre annyival 

feljebb menne. A puska ugyanis 300 lépésre van pontra belőve. Ilyen 

érthetetlen, megmagyarázhatatlan hibázásom ezzel a puskámmal még nem volt.

Az út a sötét patakmederben ma háromszor olyan hosszú, keserves és 

izzasztó, mint máskor.

A patakban fölöttünk tanyázó favágók azt mondják, hogy tegnap este az 

északi vágás felső részében egy bika jól bőgött.

Szeptember 19. Reggeli cserkészet derült, deres időben az északi 

vágáson végig. Az ökrök gázolásának csúnya nyomain felül nem láttam egyéb 

említésre méltó dolgot, csak egy öreg medve nagy rakás ürülékét. Lila 

szederlekvár. A mögöttem járó Juan azt állítja, hogy magasan, a galonyai gerinc
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alatt három szarvast - tehenet, borjút és egy fiatal bikát - látott. A területnek ez a 

része tehát nehány napra el van rontva.

A Porcu felé kerülve meglátogatom Csekonics Endrét. Ő már látott egy

két derék bikát, az ő területén vígan bőgnek.

Én is hallottam ma bőgést - ez idén először - az Isa-pojánán járva, az 

északi szomszédos területről.

Egyébként ma úgy fest a helyzet, hogy alighanem abbahagyom a 

vadászást és hazautazom, mert nem tűrhetem a „Mures”-társaság 

pimaszkodását, amelynek leírása nem való vadásznaplómba. Ezenfelül Juan 

annyira beteg, hogy alig áll a lábán. Meghűlt, noha melegebben öltözik, mint 

én, és csak azt tette, amit jómagam. A tegnap reggeli kétórai lesbenülés ártott 

meg neki.

Késő délután meglátogat Szabó Jenő, és iparkodik az ellentéteket köztem 

és a Mures között elsimítani. Ezenfelül este kapom a hírt, hogy ma reggel a 

méhésztelep fölött, a katlanban volt az a bizonyos híres és hírhedt nagy bika, 

amelyet Olteanu tavaly nagy izgatottan elhibázott. Ezért egyelőre maradok és 

holnap reggel a déli vágásba megyek.

Ma délután tehát nem vadásztam.

Szeptember 20. Vadászásomban itt igen ügyes, hasznos segítőtársat 

kaptam. A méhésztelepen alkalmazott méhész, egy fiatal magyar, a déli vágást 

számomra este és reggel figyeli, ő  üzente tegnap este, hogy a telep fölött, a 

katlanban megint látta tegnapelőtt elhibázott sánta bakomat és ezenfelül nehány 

tehén társaságában egy feltűnően világosszürke bikát. Erre Juan azt a 

véleményét nyilvánította, hogy ez a bika csak az Olteanu által tavaly elhibázott 

huszonkettes lehet.

Ide tartozik annak feljegyzése, hogy Olteanu úr, a bérbeadó „Mures” 

társulat fővadászmestere, megfenyegette kísérőmet, a társulat vadőrét, Jüant, 

hogy meg ne lövesse velem, a tenilet idei albérlőjével - vagy bármikor bárki 

mással - ezt a bikát.
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A méhésztelep fölötti katlan továbbá még arról is nevezetes, hogy az 

egész környéken tudott legnagyobb agancsú őzbak báró Kemény János 

szomszédos területéről, az Ulm-pojánáról néha átjár bele. Erről a bakról is 

csodákat mesélnek, és erre is elsősorban Olteanu úr tart számot.

Mivel most itt minden kellemetlenségem Olteanu úrtól származik, mi sem 

természetesebb, hogy ezt a bikát és őzbakot szeretném meglőni.

Hajnal előtt, 5 órakor indulok Jüannal, 1/2 6-kor beszólunk a méhészért 

és negyedórával későbben fönt vagyunk a katlan déli oldalának közepe táján, 

és letelepedünk a magas gazban és málnabokrok között egy tuskó mellé.

Kisvártatva, tőlünk nem messze, a már említett kis gerinc oldalából 

valami halk zörgést hallunk, majd a bokrok között egy vörös folt jelenik meg, s 

a messzelátóval felismerem a sánta bakot. Vagy 150 lépésnyire van tőlünk, 

szépen meglőhetem, de egy darabig habozok, megzavaijam-e a környék 

csendjét lövésem durranásával, amikor bikát várok. A tapasztalat azonban 

igazolja, hogy a vad a durranástól nem fél, amíg meg nem látja az okát vagy 

szimatot nem kap tőle. Tehát megkockáztatom, mert tegnapelőtti hibázásom 

folytán ezt a bakot már csak azért is meg kell lőnöm. Ezúttal azonban töltényt 

cserélek és a kisebbik golyóval lövök. Szíve fölött, pontosan testközépen 

célzom meg, a lövés pillanatában a bak egy halk nyögést hallatt, megugrik, 

vagy 50 lépést a lejtőn keresztbe fut és úgy rémlik, hogy a bokrok és kis fák 

között elesik.

Két kísérőm, Juan és Jóska, a méhész, mindjárt érte mennek, de csendre 

intem őket és azt mondom, hogy most pedig a szarvasokat várjuk. Juan 

hitetlenkedik és nehezen törődik bele, hogy még egy darabig egy helyben kell 

ülnie. Ötpercenként javasolja, hogy menjünk valamerre tovább. 

Türelmetlensége zavarja nyugalmamat és fél óra múltán beleegyezem, hogy 

Jóska elmenjen a bakért. Eltart nehány percig, amíg a meredek lejtőn a bokrok 

és indák között elvergődik odáig. A messzelátóval nézzük és örömmel látjuk, 

hogy a bakot megtalálta és vállára veszi. De ugyanakkor vagy 200 lépésnyire 

rézsút fölöttünk, a gerincélen megjelenik egy szarvastehén. Intünk Jóskának,
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hogy lapuljon, amit rögtön megért és teljesít. Közben figyeljük a tehenet. 

Legelészve lassan lejebb kerül a gerincről, majd követi még egy tehén, utána 

egy boíjú és végül egy hamuszürke derék - még barkásagancsú - nyársas bika.

Noha beborult az ég és hűvös van, napkelte után a szél megfordul és 

fölfelé fuj, a szarvasok tőlünk szagot kapnak és iparkodnak a gerincen át 

visszamenni, ahonnan jöttek.

Ezzel befejeztük reggeli vadászatunkat, lemegyünk a méhésztelepre, ott 

szétdaraboljuk az őzbakot, egyharmada a méhészé marad, és szemergő esőben 

felmegyünk a vadászházba, ahol Csekonics Endre már vár. Lejött a Porcuból 

látogatóba. Ezért ebédre pirított őzmájat kap.

Nap közben szemereg az eső, de mire délután 4 órakor útnak indulunk, 

eláll, sőt napnyugta felé itt-ott egy darabka kék égbolt látszik.

Felmászunk a házzal szemben a hegyoldalon és közben egy tehenet, 

borjút, egy nyársas bikát és egy őzsutát látunk. Ezeket különben már délelőtt a 

vadászháztól is néztük messzelátóval. Aztán alkonyatig az északi vágásban, a 

második katlanban, ülünk lesben és még egy, magában legelésző tehenet látunk.

Érdekes, hogy most a tehenek maguk vannak vagy nyársas bikákkal 

járnak, hogy idősebb bikát társaságukban nem látni, hogy bőgést nem hallunk, 

mintha nem is szeptember végét, a szarvasbőgés legfőbb napjait élnők.

Este egy gyerek egy kis cédulát hoz a méhésztől; azt íija, hogy holnap 

korán, hajnal előtt lehetőleg menjek le hozzá, mert nála valami „szép dologra 

van kilátás”, ma este „remek látvány tárult elé” A „kilátás” és a „látvány” 

ebben az esetben alighanem valami nagy bika.

Szeptember 21. Ma egy hete jöttem fel ide. Tegnap múlt egy éve, hogy 

Moldovánkán az öreg tizenhatos bikát lőttem. Milyen jól bőgtek már akkor a 

bikák! Most hallgatnak. Az egész környékről az a hír járja, hogy nincsen bőgés. 

Különös dolog! Alighogy virradni kezd, lent vagyunk a méhésztelepen. Jóska 

már vár és azt mondja, a déli vágás északi katlanában tegnap délután 1/2 6-kor 

egy kiváló bikát látott. Ezért hívott le. Amikor hallom, hogy a bikának nem volt
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tehene, csak maga volt, mindjárt mondom, hogy hiába jöttünk, mert az ilyen 

bika csak jár-kel és nem marad máról holnapra a terület egy részén. Felmászunk 

az Isa-patakból a déli vágás északi katlanának tarvágásába, ennek derekán, egy 

gerincen fél óráig üldögélünk, majd feljebb kerülünk a cserkészösvényre, ezen 

elmegyünk a következő katlanba, s végül leereszkedünk azon a kis gerincen, 

amelyről három napja elhibáztam, tegnap eddig meglőttem a sánta bakot.

Juan igen ebül van, folyvást fojtogatja a köhögés, kísérőnek már csak 

zavar és kedvetlen is. A méhésztelepen hagyom, amíg Jóskával a völgyön még 

vagy fél kilométerrel lejjebb kerülök, hogy megnézzek egy darab irtást, 

amelyben Jóska egy kiváló bakot tud és nehány napja szarvasokat is látott. 

Ezúttal azonban semmi vadat sem érünk ott. Délelőtt 10 órára megyünk vissza 

házunkhoz. Egész reggel csak nyolc őzet - sutákat és gidákat - és egy nyestet 

láttunk.

Délután 1/2 5-kor indulunk a vadászháztól és az Isa-patak - gumitalpú 

cipőben csúszkáló embernek tulajdonképpen járhatatlan, inkább csak 

jégmadárnak való medrében, nagy köveken, vízsodorta fatorlaszokon, 

korhadó fatörzseken, vízben, sziklán mászunk, ugrálunk, tornászunk 

háromnegyed órát fölfelé, aztán a patak jobb partján felkapaszkodunk vagy 80 

lépést a hegyoldalra és a vágásban lesbe ülünk. Egy meghagyott öreg fenyő 

tövében úgy helyezkedem el, hogy a patakmedren fel s alá 3-300 lépésnyire 

ellátok. Juan fölöttem vagy 50 lépésnyire ül a szederindák között a földön, hogy 

fölöttünk a hegyoldalt és két hajlatát figyelje. Velünk szemben, a völgy bal 

odalán, sötét fenyves-bükkös őserdő, a vad valószínű nappali rejtekhelye.

Borús az idő, hűvös van, esőgalléromba burkolózom és abban 

reménykedem, hogy mielőtt besötétedik, valahol alattam, a völgyben kilép az 

öregerdőből az a nagy medve, amelynek ezen a tájon van a járása.

Vagy fél órát csendben üldögélünk, közben főképpen a patak medrét 

figyelem, s amikor időnként felnézek Juan felé, csak pörge kalapját és hátát 

látom, mert tőlem elfordulva, csak fölfelé figyel.
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Nem tudom, már hányadszor nézek Juan felé, hát egyszerre nagyot 

változott viselkedése; a türelmetlenség, az izgalom, a vadászláz szinte eltorzítja 

borostás sötét arcát, amint néma jelekkel adja tudtomra, hogy fölötte van 

valami, menjek gyorsan hozzá.

Vadászaton különösen utálom a nógatást, a türelmetlenséget, az 

izgatottságot, a kapkodást, azért haragosan legyintek kezemmel, hogy 

maradjon békességben és nyugodtan, lassan mászom a hegyoldalon feléje. 

Ámde Juan bolond, szenvedélyes és fékezhetetlen; arcát fintorítva fejével 

bólogatva, kezével integetve unszol sietségre. Közben találgatom, mi okozhatja 

nagy felindulását. Bizonyára a nagy medve legeli a szedret valahol fölötte és 

talán igen közel van hozzá. Mutogat, hogy tőlünk jobbra, a hegyoldal hajlatában 

van az a bizonyos valami, sietségemnek szörnyen fontos oka.

Szememet szaporán körbejáratva lépkedek óvatosan egyre feljebb, már 

biztosan hiszem, hogy mindjárt a nagy medvével kerülök szembe, ebben 

megerősít valahol fölöttem valami bősz morgás.

- Mi oka lehet a medvének - gondolom magamban -, hogy olyan furcsán 

és folytonosan dörmög; talán másod- vagy harmadmagával van és valami 

perpatvar van köztük. Sok a bokor, kisebb fa a vágásban, a terep is hepehupás, 

többirányban sok a takarás és alig nehány lépésnyire szabad a látás, nem sikerül 

felfedeznem, amit Juan lát. Már egymagasságban vagyok vele, kérdően feléje 

nézek, mire egyenest fölénk mutat. Ebben az irányban sem látok semmit, de az 

egymásba folyó, mélyhangú, szüntelen morgás már engem is kezd izgatni. 

Megint a tőlem vagy 40 lépésnyire térdelve kuporodó Jüant nézem, rézsút balra 

fölfelé mutat.

Végre meglátom szörnyű izgatottsága okát. Egy nagy sötét bika lépked 

ott, magában zsörtölődve, a hegyoldalon lassan fölfelé. Szinte csalódottan, 

fölényesen legyintek kezemmel Juan felé, s vállamat vonogatva adom tudtára, 

hogy ezért ugyan nem érdemes annyira megbolondulni. A bika láttára egy kis 

csalódást éreztem, mert a különös dörmögő hangok megtévesztettek és nagy 

medvét vártam látni. De Juan türelmetlenül és felháborodva integet kezével,
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hogy lőjek már. Szememhez kapom a messzelátót, egy pillantásra tudom az 

agancs minőségét - szép, nagy koronás tizes -, még egy pillanatig habozok, 

aztán a domborulat élére felért bikát a tehén hangját utánozva megállítom, és 

100 lépésről lapockája mögött, szíve táján meglövöm. Hatalmas ugrással jelzi a 

sebzést, magasan a levegőbe szökve, átveti magát egy heverő rönkön és a 

hegyoldal következő hajlatában eltűnik.

- Ott a másik! - szól Juan és felmutat tőlünk jobbra, abba a hajlatba, 

ahonnan a meglőtt bika jött. Felnézek oda, de nem látom.

- Ennél erősebb vagy gyengébb? - kérdem a hozzám sietett Jüant.

- Gyengébb - felel.

- Akkor menjen a fenébe! - mondom és haragosan szólok Jüanra, hogy 

nyugodjék már meg és máskor ne viselkedjék ilyen éretlenül, öreg vadászhoz 

nem méltó izgatottan, mert ezzel nem segít, csak zavar, ő  azonban nem érti 

nyugodtságomat, sértett pofát vág és rohanna az elesett bikát keresni, de ebben 

megakadályozom és leküldöm leshelyemen maradt holmimért, a hátizsákért és a 

bőgőtülökért. Közben magam megyek arra, amerre a bika a lejtőn lefelé futott 

és mindjárt meg is találom, 40-50 lépésnyire a rálövés helyétől. Hatalmas 

kárpáti bika, nagyagancsú, öreg, koronás tizes. Csurog róla a sár, mert éppen a 

dagonyából jött, amikor szerencsétlenségére velem találkozott. Azért látszott 

olyan sötétnek, mert egész testét és agancsát is fekete sár borítja.

Sajnálom, hogy nem készíthetek róla fényképeket, de már alkonyodik, 

nincsen elég világosság. Reggelre sem hagyhatom a fényképezést, le kell 

vágnom a fejét, mert éjjel ráakadhat a medve, valamerre elhurcolhatja és 

megsérülhet az agancs.

Századik szarvasbikám elejtésének estéjén a vadászházban három 

gyertyát égetek és hangulatos magányomban emlékezetembe idézem 33 évvel 

ezelőtt elejtett első szarvasbikám esetét. Igen nagy eset, óriási boldogság volt 

huszonkét éves koromban annak a Vas megyei hitvány nyolcasnak elejtése. A 

bögötei uradalmi akácosban lőttem 1905. szeptember 14-én, első 

golyóspuskámmal, feketelőporos tölténnyel,450-es öbnagyságú ólomgolyóval.
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Cinóberszínű, tiszta, habos tüdő vér jelezte csapáját és a rálövés helyétől 100 

lépésnyire dermedten feküdt. Örömömben alig hittem szememnek, hiszen az 

első szarvasagancs volt, amely szobám falára került.

Szeptember 22. Egyrészt azért, mert éjfélig írtam, másrészt mert szakad 

az eső, legfőképpen pedig azért, mert igen jól esik reggel takaróim alatt maradni 

és heverni, ma reggel ki sem megyek. Utóvégre nem annyira sürgős 

szarvasbikáim második századát megkezdenem, hogy egy reggel se 

pihenhessek.

Juan meg Marci, a házőrző napszámos, és a méhésztelepről felhívatott 

Jóska elmegy a bikát megnyúzni és húsát eldarabolni. Noha jó alkalom lett 

volna a szarvasdögöt a medve számára csaléteknek kint hagyni, de Juan önző 

és telhetetlen papzsák. Nem mondja, de látom, hogy a húst értékesíteni, a 

közelben dolgozó favágó munkásoknak kilónként eladni akarja. El kell 

ismernem annak a legfőbb érvének helytállóságát, hogy a mindent kifürkésző 

havasi munkások elől a bika elejtését eltitkolni nem lehet, a húst úgyis 

megkeresik és ellopják. Tehát beleegyezem, hogy a hús Juan tulajdona és áruba 

bocsássa. El is fogy egy-kettőre. Hiába, Juan ravasz fráter.

Egész délelőtt szemereg az eső. Délután ugyan eláll, de az idő borongós, 

sötétes marad.

4 órakor elmegyek a vadászháztól és 5 órára felérek a déli vágás északi 

katlanában abba a magasságba, ahol reméljük, hogy érdemes lesz lesbe ülni. Ott 

maradunk hárman - Juan, Jóska, a méhész és jómagam - sötétedésig, de semmi 

vadat sem látunk, és az egész környékről egy bika hangja sem hallik. 

Csodálatosan és érthetetlenül hangtalan az idei rigyetés.

Hogy a déli vágásban ma már másod- vagy harmad ízben még csak 

tehenet sem látunk, aggasztó dolog és Jóska ellen bizonyít. Attól tartok, hogy a 

túlbuzgó, egyrészt igen ügyes, másrészt azonban még tapasztalatlan és tudatlan 

fiatal ember sokat járkál a területen és ezzel elzavarja a szarvasokat.
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Szeptember 23. (péntek) Reggeli cserkészet az északi vágásban. 

Derengéssel a második katlanban alulról felmegyünk a cserkészösvényig, majd 

két kis hajlaton át egy főgerincig és azon fel, az Isa és Galonya között a 

határgerincre. Az idő nem valami barátságos, felhők vonulnak az égen, 

időnként kisüt a nap, majd megint vastag felhők takarják, erősen fuj a szél és 

hideg van. Előbb a galonyai vágásban látunk egy magában álldogáló nyársas 

bikát és külön egy tehenet borjával, aztán az isai oldalon egy csapatban egy 

vékonyagancsú, fiatal, páratlan koronás tízest, egy nyársast és egy tehenet 

borjával. Egész reggel csak három bőgést hallok, kettőt az Isa bal oldaláról, az 

öregerdőből, és egyet Galonyából. Találunk megint friss medveürüléket és 

farkasnyomokat.

Délben leveleket kapok hazulról, velük két vadászati meghívást, 

mégpedig egy bikára Háromszékbe, báró Wackerbarth területére, és egy bikára 

Veszprémvarsányba, a pannonhalmi főapáttól. Az utóbbi meghívásnak eleget 

akarok tenni, mert nagyszerű dolog lesz a havasokban való fárasztó mászkálás 

után egy dunántúli, könnyű területen vadászva pihenni.

Mostanában többször gondoltam arra, milyen hangulatos, élvezetes dolog 

lenne az ember testi és lelki erejét ugyancsak megviselő két-háromhetes havasi 

vadászat után valahol, dombos vidéken vagy síkságon, tarka lomberdőben az 

októberi hangulatot, az őszi szelíd verőfényt élvezni. Ez a vágyam, íme, 

váratlanul teljesülhet.

Délután 1/4 6-ra fent vagyok a déli vágás középső katlanában, azon a 

helyen, ahonnan nehány nappal ezelőtt a sánta bakot lőttem. Ugyanis Jóska ott 

ma reggel egy tehén és borja mellett bikát látott. Nem tudja megmondani, 

mekkora, igen messziről figyelte, mert eltiltottam attól, hogy a vad közelébe 

menjen.

Sajnos, a szél rontja esélyeimet, mert egyre-másra irányt változtatva, 

össze-vissza fuj.
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Jóska mellettem lapul, Juan tőlünk nehány méternyire oldalt kuporog a 

lejtőn. Mind a hárman nyakig málnabokrok, szederindák, cseijék, bokrok és 

régi korható tuskók között üldögélünk.

6 óra felé Juan integet, menjek hozzá. Kapom a puskát és hozzácsúszom.

- Mi az? - kérdem tőle.

A katlan sűrűén bokros déli oldala felé mutat és azt mondja: - Ott jön egy 

bika! - Ugyanis a magas vágás egyik hézagában látta a felénk vonuló bikát. 

Juan szokása szerint izgatott és mielőtt a bikát látom, már unszol: - Lőjön!

- Nem kell engem biztatni - felelek -, úgyis lövök, ha a bika megéri!

Látom Juan arcán, hogy nincsen kedvére, amit mondtam. Azt hiszi, az 

úri- vadász csak arra való, hogy minden vadat agyonlőjön és neki lődíjat 

fizessen. Közben a bika tőlünk vagy 150 lépésnyire kikerül takarásából és jól 

megnézhetem. Hosszú, de vékonyagancsú, fiatal, páratlan tizenkettes. Szemága, 

jégága és középága egyforma hosszú, jobb szárán fent csak villája van, bal 

oldalán a villa egyik ágán még egy kis elágazás, ilyképpen háromágú koronája 

van. Örülök neki, hogy látom, hogy nézhetem, s hogy nem bántom, de Juan ezt 

az örömömet elrontja. Néhányszor türelmetlenül rámszól, hogy: - Lőjön! 

Aztán haragjában lefekszik a fűbe és nem szól többet. Ebben az emberben is 

csalódtam; nem vadász, csak pénzéhes vadorzó. A bikában csak a 2000 Lei 

lődíjat látja, agancsának minőségét nem.

A bika keresgélve, szimatolva, a hegyoldalon keresztbe fölénk ér, szagot 

kap és ijedten egyenes hegynek tartva, az Ulm-pojána irányában elmenekül.

Késő alkonyattal ugyanazon a tájon, ahonnan a bika jött, egy tehenet 

látunk. Bőgést azonban ma este sem hallottunk. Juan sértett, durcás pofával 

kísér vissza a vadászházhoz.

Ennek a kirándulásomnak tehát ez a második péntekje sem hozott nekem 

szerencsét.

Szeptember 24. Az esztendő legjelentősebb, legérdekesebb, 

legbecsesebb napjait éljük. Ilyenkor a bikák jámak-kelnek, kóborolnak, tehenet
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keresnek, bőgnek, verekednek rendes körülmények között. Hogy az idén mi 

van, azt az ördög érti. Az ember alig lát vadat; nyugalom és csend van.

Hogy tegnap este a déli vágásban mégiscsak láttunk valamire való bikát, 

bizalmamat a terület e része iránt növeli, és virradással megint odamegyünk. 

Ámde csak egy tehén a botjával és egy őzsuta két gidájával van a vágásban.

Nem sokat időzünk ott, mert rossz az idő. Erősen fuj a szél, hideg van s a 

borulás esővel fenyeget. Felmászunk a cserkészösvényig és az Isa-völgy jobb 

oldalán, az öregerdőn át végigjövünk rajta az északi vágásig. Az ősbükkösben 

sok friss nyomot találunk, de vadat nem.

Délelőtt kiderül és melegen süt a nap.

Figyelmünk megint az északi vágás felső vége felé irányul, ahol három 

napja századik bikámat lőttem. Egy favágó munkás jött jelenteni, hogy tegnap 

délután ott egy bika sokáig bőgött. Juan is inkább ahhoz a helyhez bízik.

Ezért délután 5 órakor ugyanazon a helyen, ahol három nappal ezelőtt 

századik bikámat lőttem, lesbeülünk. Éppúgy teszünk, mint akkor. Én az öreg 

fenyő tövénél ülök, Juan fölöttem vagy 50 lépésnyire. A másfél órás les 

csendben, nyugodtan telik el. Én a völgy aljában egy tehenet látok boijával. Az 

öregerdőből jöttek ki késő alkonyattal és a patak medrén át felvonultak a 

vágásba. Juan azt mondja, magasan fölöttünk, egy gerincen, ugyancsak késő 

alkonyattal megjelent egy tehén a borjával, és a tegnap reggel azon a tájon látott 

gyenge koronás tízes, majd utánuk egy hosszúagancsú, nagy bika. Sőt azt is 

állítja, hogy mind a két bika néhányszor bőgött. Mivel Juan nálam sokkal 

rosszabbul hall, én pedig semmit sem hallottam, az állítólagos bőgést bajos 

elhinni.

1/2 7-kor azzal az elhatározással hagyjuk fel leshelyünket és vesződünk a 

patak medrében lefelé, hogy holnap virradással megint ott vagyunk. Estére 

annyira lehűl a levegő, hogy csaknem fázunk.

Szeptember 25. (vasárnap) A vadász kísérője - már annak, akinek csak 

kísérője és nem vezetője - lehet nagy segítsége, de lehet még nagyobb akadálya,
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ezer bosszúság okozója. Ha a szakavatott vadász kísérője okosabb akar lenni 

gazdájánál, ha beleszól dolgaiba, ha ellenkezik vele és irányítani igyekszik, az 

ember nem fogy ki a hangulatát rontó bosszankodásból. Ez idén, sajnos, Juan is 

ilyen okoskodó, folyvást ellenkező kísérőnek mutatkozik.

Éjjel 1/2 4-kor én ébresztem két emberemet, de 4 órakor Juan már nógat, 

hogy induljunk, noha az a hely, ahová virradással érni akarunk, csak 

háromnegyed órányira van tőlünk és csak 3/4 6-kor dereng annyira, hogy már 

valamit látni lehet. De hát ilyen embernek órája nincsen, az időt sem tudja 

számítani és beosztani, nem figyeli és nem jegyzi meg, mennyi idő telik bele, 

amíg egyik helyről a másikra megy, és vagy feleslegesen korán ér célhoz vagy 

elkésik. Ezenfelül naponta hiába magyarázom Jüannak, hogy nem szabad 

sötéttel a vad közelében járni, mert az ember látatlanul elzavarja. Jüannak 

semmi mástól nem fő a feje, csak attól, megkapja-e a 2000 Lei lődíjat a 

második bikáért is.

Végre 3/4 5-kor indulunk.

Juan rossz szokása szerint előresiet, én viszont szándékosan lassan járok, 

hogy múljék az idő és ne éljünk a kelleténél korábban tegnap esti helyünkre. 

Villany lámpákkal világítunk lábunk elé, úgy mászkálunk a patak medrében 

lassan fölfelé. Aztán, hogy annyira jutunk, hogy a lámpákat el kell oltanunk, 

mégis leülünk egy farönkre és negyedóráig várunk a derengésre.

Tegnap esti leshelyünk tájékán nem találunk vadat, azért a hegyoldal 

egyik árkában felmászunk a cserkészösvény magasságán még felül, majd lassan 

kifelé cserkelünk, a völgy felső vége felé. Közben reggeledik, a nap is felkelt és 

a hegyoldal felső részére süt. Már nem vagyunk messze az Isa-pojánától, 

amikor rézsút fölöttünk, a vágásban, egy tehenet látunk a borjával.

Juan javasolja, hogy menjünk ki a pojánáig. Ezt bajos megtennünk úgy, 

hogy a tehén és borja ne vegyen észre, de megkíséreljük. Vagy 100 lépést 

bújkáltunk a völgyben fölfelé, amikor egyszerre csak látom, hogy a tehén fut, 

utána a borjú és a sorban harmadiknak ... egy bika. Látom, hogy nem valami 

kiváló bika, de tapasztalatból tudom, hogy a havason, az óriási arányok között,
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az ember szeme néha téved és azzal biztatom magamat, hogy az agancs a 

valóságban gyakran nagyobb, mint amekkorának a nagytestű kárpáti bika fején 

látszik. Juan, szokása szerint, megint nem bír magával, nógat és unszol.

Közben a három tagú társaság fölöttünk vagy 200 lépésnyire, sokféle 

takarása mögött, megáll, a bika bőg, és alattunk, a völgy bal oldalán, az 

öregerdőben válaszol egy másik bika.

Utólag, amikor ezeket a sorokat papírra vetem, tudom, hogy ennek a 

valószínűleg erősebb, másik bikának kellett volna bőgve, az erdőben 

nekimennem. Ez a gondolatom azonban nem támadt.

Juan izgatottsága, folytonos biztatása valahogyan azzal a hatással van 

rám, hogy iparkodjam a látott bikára lövéshez jutni. Kétrét görnyedve mászom, 

óvatosan kémlelődve, de gyorsan fölfelé, igyekszem a szarvasokat meglátni, de 

ezzel kikerülök az árnyékból, napsütötte helyre jutok - ahol a levegő fölfelé húz 
-, s a következő pillanatban a szarvasok szagot kapnak tőlem, megugomak és 

előttünk vagy 200 lépésnyire keresztbe lefelé futva, a patakmedernek és az 

öregerdőnek tartanak. Különféle hangokkal, böffentésekkel kísérelem őket 

megállítani, de nem sikerül. A tehén s a borjú már bebújt a sötét fenyvesbe. Erre 

nagyot bőgök a tülökbe s ezzel sikerül a bikát az erdőszélen megállítanom. Juan 

mögöttem, a földön kuporogva megint idegeskedik és unszol, hogy lőjek. 

Türelmetlensége és folytonos beavatkozása dolgomba borzasztóan zavar. S 

amikor rászólok, hogy maradjon veszteg, úgyis lövök, ha lehet s ha kell, 

indulatosan legyint a kezével és nem palástolja elégedetlenségét.

A bika a fenyőfák alatt és között nagyrészt takartan áll és bőg. Bent, az 

erdőben bőg a másik bika. Én pedig mind a kettőt ingerlem a tülökkel.

A helyzet olyan, hogy nem lőhetek. A bika elejét egy fa törzse takaija, 

közöttünk feletávolságban egy kis bükkfa koronája akadálya a tiszta lövésnek, 

én pedig a szederindák között, a földön lapulva, nem merek mozdulni, mert a 

bika egyenest felénk néz.

A vadászos feladat a helyzetet megoldani s a bikát lövésre kapni annyira 

érdekel, hogy az agancs minőségének gondos megítélését valahogyan
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elnyomja.. Hogy négyágú koronája van, tehát tizenkettes vagy tizennégyes, azt 

már láttam, s ezért hamarjában úgy vélem, hogy hitvány agancsa nem lehet. 

Pedig a szarvasbikán - különösen a Kárpátokban - az ember ne nézzen semmi 

mást, csak a szárak hosszát és vastagságát. Ez azonban inkább agancsbírálat, 

mint vadászat. A vadászat ősi ösztöne csak a zsákmány megszerzésére hajt és 

mennél nagyobb vadászati tudás és ügyesség kell ahhoz, hogy az ember a vadat 

lövésre kapja, hogy túljárjon az eszén és érzékein, mennél kényesebb a helyzet 

és mennél érdekesebb, izgatóbb az élmény, annál jobban fokozódik a 

vadászszenvedély és marad el észrevétlenül, önkénytelenül a trófea 

minőségének vizsgálása, mérlegelése.

Nehány percnyi leskelődés után a bika megfordul és bevonul az erdőbe. 

Juan felkel a helyéről és rosszalló kifejezéssel az arcán lemondóan legyint.

- Maradjon csendben! - szólok rá, és megint tele torokkal elbőgök nehány 

változatos bikaszólamot. Ennek tökéletes sikere, hogy a bika az erdőből 

visszafordul, otthagyja tehenét, kilép a patakmeder tisztására és egyre-másra 

bőgve a hegyoldalon, a vágásban rézsút fölénk vonul, hogy a szél alá kerüljön. 

Ezzel azonban egy hajlatba jut, ahol nem láthatom. Felugróm, a gyors 

kapaszkodástól lihegve, utánaloholok, ismét meglátom és ballagtában vagy 100 

lépésről rálövök. Nagyot ugrik, megfordul, száraz fatörzsektől takartan megáll, 

majd futva menekül fölöttem a hegyoldalon rézsút fölfelé, de második lövésem 

földhöz vágja.

Még erősen vergődik és fejét emeli, amikor hozzámegyünk, és nagyon 

elszontyolodva látom, hogy ezt a bikát bizony nem kellett volna meglőnöm. 

Hitványagancsú, fiatal, páratlan tizenhatos. Ezzel felsültem, de elsősorban Juan 

tolakodó, kellemetlen s már szörnyen megunt unszolásának köszönhetem.

Levágom a fejét és levitetem Jüannal a vadászházhoz. Útközben a 

cserkészösvényről még egy csapatban három tehenet és egy borjút látok.

Ezzel a szarvasbőgés idei örömei, küzdelmei és bosszúságai számomra 

alighanem véget értek. Csak két bikát és egy medvét volt jogom lőni, s hogy a 

medvével való találkozást remélve, érdemes-e még itt maradnom, nagy kérdés.
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Ma kérdést intéztem a bérbeadó vadásztársulathoz, lőhetek-e esetleg a medve 

helyett és áráért még egy harmadik bikát. A választ mindenképpen még 

megvárom.

Délelőtt - területéről végképpen lemenet - meglátogat Csekonics. Kísérői 

lehozzák tegnap este lőtt bikája fejét. Torz, félagancsú, öreg bika. Nem szép, de 

talán érdekes trófea. Nekem nem kellene.

Délután nem megyek ki cserkelni.

Szeptember 26. Verőfényes ragyogó, hideg őszi reggel. Bánt, hogy a 

kunyhóban kell töltenem, de egyrészt nem árt egynapi pihenés, másrészt alig 

érdemes csak a medvét keresve cserkelni, hegyet mászni, ezenfelül azért sem 

mehetek el nyitott kunyhómból sok értékes holmimtól, mert mind a két 

emberemet leküldtem Ratosnyára és szükség szerint, esetleg Szászrégenbe 

postámért, hírekért s a vadásztársulattól a válaszért.

Délben meghozzák Olteanu válaszát. Azt írja, hogy az Isában nem 

lőhetek több bikát, ellenben tavalyi kedves területemnek, a Moldovánkának 

újabb bérlője, Botian községi főjegyző felkínál egy bikát 20.000 Leiért, vagyis 

700 Pengőért. Elfogadom az ajánlatot és holnap átköltözöm a Moldovánkára. 

Mégpedig egyrészt azért, mert itt, az Isában már csak medvét vagy disznót 

lőhetnék, márpedig bőgés idején medvét keresve cserkelni olyan területen, 

amelyen az ember naponta szarvasokkal találkozik és valami fene nagy bikával 

akadhat össze, és nem lőhet, tehát ilyenkor olymódon vadászni, hogy a 

szarvasokkal, a bikákkal ne törődjem, mégsem nekem való dolog. Másrészt 

örülök a Moldovánkát viszontlátni, nehány napot ott tölteni, és ráadásul megvan 

még annak a lehetősége is, hogy ezúttal találkozom azzal a híres és hírhedt 

moldovánkai nagy bikával, amelyet tavaly augusztusban láttam, bőgés idején 

azonban nem sikerült lövésre kapnom.

Az Isában utolsó cserkészetemre, illetve lesre indulok délután 4 órakor. 

Lemegyek - ezúttal Juan nélkül - a méhésztelepig, onnan elviszem magammal 

Jóskát, a völgyben még egy kilométerrel lejjebb megyek, majd jobbra
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felmászunk egy darab irtásba, ahol Jóska egy kiváló bakot tud. Ezt lessük 5 

órától késő alkonyatig, de nem mutatkozik és egyéb vadat sem látunk. 

Messziről, a terület alsó része felől hallunk egy bikát néhányszor bőgni.

Szeptember 27. Olyan nagyszerű idő van, hogy szarvasbőgésre jobbat 

kívánni nem lehet. Derült, hideg a reggel. A völgy árnyékos alján a fuvön 

fehéren csillog a dér, fent, a hegytetőkön tarka őszi verőfény. Embereim a 

messzelátóval a házzal szemben, magasan a hegyoldalon egy szarvastehenet 

fedeznek fel és mutatják nekem. Nem megyek ki reggeli cserkészetre, mert 

csomagolnom kell és úgy sincsen mit lőnöm.

Reggel 9 órakor két ló hátára kötözött sok cókmókommal elindulok az 

isai vadászháztól. Nem hiszem, hogy életemben oda visszatérek, bár a terület 

fekvése jó és biztos, hogy évenként két derék bikát s egy medvét adhat. De 

elkedvetlenítők a viszonyok a „Muresul” vadásztársulatnál.

1/2 12-re Ratosnyán vagyok, kifizetem Juan Butának és a rám 

erőszakolt, ronda, szász paraszt házőrzőnek járandóságát, elbocsátom őket, 

hamar pótolom elemózsiámban a hiányokat, ebédelek és 3/4 2-kor folytatom a 

vándorlást.

Szokatlan dolog a Ratosnya- és a Secu-patak völgyében a gyalogszerrel 

és lóháton való költözködés, hiszen ezekben a völgyekben iparvasút van, de 

beszüntették a személyszállítást, mert nemrég két kávédarálós vonat egymásnak 

rontott és nehány ember életét vesztette. Tehát gyalogolok a podgyászomat 

cipelő lovak előtt, a már jól ismert terepen, köveken, a sínek mellett és között, a 

talpfákon ugrálva, hidakon egyensúlyozva, öt óra hosszat megállás nélkül. 

Útközben találkozom tavalyi kísérőmmel, a valkalucai vadőrrel és megtudom 

tőle, hogy engem nem a Moldovánkán, hanem vele szemben, Scurtun várnak.

Mire a Secu-patak legfelső részében, csaknem a végében a 

Moldovánkával szemben, a Scurtu nevű terület aljában - már csak két-három 

kilométernyire Beszterce-Naszód határától Botian két éve épült 

vadászházához érek, sötét este lett, s bizony elfáradtam. Ma hét és fél órát
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gyalogoltam és körülbelül harminc kilométert jártam, de nem ám úton vagy 

ösvényen, hanem havasi völgyekben, patakmedrekben, változatosan sokféle 

komisz akadályon át.

Botian vadászháza pompás hajlék és fenemód jól vagyok benne az 

egyszerű, szolgálatkész román szolgaszemélyzet között. Rokonszenves, vad, 

szép havasi emberek; eredeti ruhájukban és hosszú hajukkal festői alakok.

Szeptember 28. Már ismételten feljegyeztem, hogy szeptember utolsó 

három napja régóta kabalás három napom. Ezeket itt akarom tölteni, a 

Moldovánkán, ahol még járnak igen nagy bikák. Botian emberi Ilia nevű 

vadőre és két házőrző szolgája, köztük tavalyi házőrzőm, Lirka Gligore - azt 

mondja, hogy itt fönt három nap óta hallanak három-négy bikát jól bőgni.

Más itt a hangulat, a keret, mint az Isa-völgyében, a túlnyomórészt 

bükkösben. Itt magas hegytetőkön, tiszta fenyvesekben, araszos mohán járok. 

Csak kissé körülményes a cserkelésre indulás és a visszatérés, mert ez a 

vadászház elég magasan, az egyik hegyoldalon épült, és a völgyön át kell a 

túlsó hegytetőre, vagyis a Scurturól a Moldovánkára felmászni. Amikor az 

ember már tizenöt nap óta folyvást hegyet mászik, nem örül az ilyen 

erőpazarlásnak.

Ilia is azok közé a kísérők közé tartozik, akik nem tudnak időt számítani 

és feleslegesen rövidítenék meg az ember amúgy is kevés alvási idejét. Tegnap 

este azt mondta, hogy 1/2 3-kor kell felkelnünk és 1/2 4-kor kell indulnunk. 

Arra a kérdésemre, mennyire van az a hely, ahová velem virradással érni akar, 

azt felelte, hogy másfél órányira. Erre kijelentettem, hogy csak 3/4 5-kor 

indulunk, mert csak 6 órakor virrad. Kénytelen volt ebbe belenyugodni.

A sáros földön fagyott kéreg, a pocsolyákon jégkristályok, a füvön, a 

fagyökereken, a korhadó hulladékfán fehér dér, a derült égbolton sápadtan 

pislogó csillagok és sehol egy hang. A bikák hallgatnak. Letarolt hegyoldalon 

és facsúsztatón leereszkedünk a fővölgybe, azon egy darabig a sínek mentén 

fölfelé ballagunk, majd a túlsó oldalon mászunk hegynek. Mire virrad,

131



kényelmesen odaérünk a Moldovánka keleti lejtőjén abba a sok tisztással 

vegyes, ritka, fiatal fenyvesbe, amelybe Ilia egy nagy bikát tud. Azt mondja 

róla, hogy „tizenhetes”

Ismételt hosszas álldogálás, figyelés után végre hallunk ám egy bikát. 

Tőlünk vagy 400 lépésnyire ímmel-ámmal néhányszor bőg. Rászólok a 

tülökkel, mire rögtön felel. Aztán nehány perc múltán éppen csak megvillanni 

látom, amint a gyéren fenyves hegyháton át elfut. Hogy miért futott, nem 

tudom. Talán tehenét hajszolta vagy valami gyenge bika volt és megijedt 

hangomtól, az erősebb vetélytárstól. Keressük aztán a hegyháton reggel 8 óráig, 

jól ismert helyeken ahol tavaly ilyenkor Juan Butával tilosban jártunk 

eljutunk ahhoz a dagonyához, amelynél tavaly egy délután lesbe ültünk, ott fél 

órát pihenünk, végül délelőtt 10 órára visszaballagunk a vadászházhoz.

Délután nem megyek ki. Pihenek a vadászházban. Talán a tegnapi 

harminc kilométeres megerőltető gyaloglás hatása, hogy lusta és kedvetlen 

vagyok. Az is elkedvetlenít, hogy itt a vadászház olyan messze van a 

cserkelésre érdemes helyektől, hogy legalább egy órát kell völgynek és hegynek 

mászni, amíg az ember odajut, ahol szarvassal találkozhat. A cserkészet 

befejezése után pedig megint egy vagy másfél óra járásnyira van szállásától.

Délután levelet kapok Brunhuber Lászlótól. Meghív sürgősen területére, 

Dealu-Bradura, egy ajándék bikára. Egyszerre mennyi alkalom potyán bikákat 

lőni! Nem tudom, eleget teszek-e a meghívásnak. Két-három napot mégis illik 

itt töltenem, mivelhogy egy bika elejtését már vállaltam, aztán a leköltözést 

innen elő kell készíteni, egy nappal előbb lovakat rendelni, s végül Brunhuber 

vadászháza innen megint vagy húsz kilométernyire van és csak gyalog juthatok 

oda.

Ilia vadőr este felé egyedül volt kint és azzal a jelentéssel tér vissza, hogy 

nem hallott bőgést és nem látott szarvast. Ha a Moldovánka keleti oldalán 

bárhol bika bőgött volna, mi is meghallottuk volna a vadászháznál. De nem volt 

az egész tájon egy hang sem. Az idén ugyancsak hallgatnak a bikák. Ugyan ki 

tudná ennek okát megmondani?
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Szeptember 29. Tegnap este Botian egyik embere feljött a vadászházba 

azzal a hírrel, hogy gazdája Secu-Bradon - innen egy órányira - van; annyira 

elfáradt, hogy nem tud feljönni és ott hál.

Ilia vadőrnek valami okból ma hajnalban le kell mennie Ratosnyára. 

Kihasználom az alkalmat és ma estére felrendeltetem vele a málhás lovakat. 

Elhatároztam, hogy holnap mégis átköltözöm Brunhuber területére, Dealu- 

Bradura. A bika itt is, ott is bizonytalan; itt 20.000 Leibe kerül, ott ajándék.

Mivel Ilia nincs itt, sógorával, Lirka Gligoreval megyek reggeli 

cserkészetre. Hajnal előtt, 5 órakor indulunk, mégpedig nem a Moldovánka felé, 

hanem ellenkező irányba, a Curta nevű területre, mert ott éjjel állítólag egy bika 

néhányszor bőgött. Botian tegnap feljött embere volt kint hallgatózni és 3 óra 

tájt hallotta a bőgést. Ha igaz!

Bosszantóan nagyot járunk. A ház mögött egy darabon felmászunk az 

irtásban, aztán leereszkedünk egy mély árokba, túlsó oldalán sötét ősfenyvesben 

felkapaszkodunk egy magas hegyoldalon, azon túl is egyre öreg fenyőerdőben 

menetelünk hol lefelé, hol fölfelé. Ötnegyed órai gyaloglás, keserves mászkálás 

után kérdem kísérőmtől, hová a fenébe megyünk, hol keressük a szarvasokat. 

Azt mondja, csak itt, az öregerdőben és nehány kis tisztásán. Összeszidom, 

hogy ekkorát járva ilyen haszontalan helyre hozott, ahol sem út, sem ösvény, 

ahol nem lehet zajtalanul járni és az ősfenyvesben 50 lépésnél tovább nem lehet 

látni. Gligore mentegetőzik és bizalmasan közli velem, hogy Botian úr 

rendelkezése szerint kellett engem ma reggel erre a bitang helyre irányítani.

Tehát becsaptak! A Moldovánkán ma reggel bizonyára Botian maga 

cserkel és engem onnan el kellett hárítani. Örülök, hogy megrendeltem a málhás 

lovakat és holnap innen elmegyek. Ismét egy reménnyel szegényebb, de egy 

tapasztalattal gazdgabb lettem.

Az ősfenyves egyik kis tisztása szélén letelepedünk és időnként bőgve, 

egy órát várakozunk és leskelődünk hiába. Aztán visszafordulunk és lassan 

cserkelve, 9 órára a vadászházhoz érünk.
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Egész reggel egy hangot sem hallottam és csak egy őzsutát láttam 

gidájával. Derült, csendes, reggel hideg, később enyhe idő van, az égbolton egy 

kis felhőfoszlányt sem látni.

Délután egy különc Botiantól nehány sor írást hoz, amelyben rendelkezik, 

hogy csak menjek oda, ahol reggel jártam, töltsem az éjszakát egy kalibában, 

üljek este és reggel egy kis tisztáson a sózónái lesbe, mert arra két nagy bika és 

egy őzbak is jár. Ez azt jelenti, ne menjek a Moldovánkára. Nem kérek ebből a 

mulatságból; a házban maradok és írogatok.

Estére beállít a vadászházba Botian, mentegetőzik és magyarázkodik, 

hogy Olteanu közlése téves volt, a Moldovánkán nem vadászhatok, mert ott 

most egy német fizetővendég vadászik. Ellenben egy reggeli cserkészetre 

holnap csak menjek még a Moldovánka keleti oldalára, mert ma este ott egy 

nagy bika bőgött és ő, mármint Botian, intézkedett, hogy a német vendég 

holnap reggel még ne jáijon arra. Botian községi főjegyző úrral tanácsos 

békességben lenni, különben is nagyon szeretném a moldovánkai nagy bikát 

viszontlátni, azért elvállalom, hogy reggeli cserkészetre odamegyek.

Szeptember 30. (péntek) Ma kétszeresen kabalás napom van; péntek és a 

szarvasbőgés három legjelentőseb napja közül a harmadik. A siker reményével 

és előérzetével indulok el hajnal előtt, 3/4 5-kor a vadászháztól.

Nem tudom, nézi-e vagy nem nézi, látja-e vagy nem látja a moldovánkai 

nagy bika a birodalmával szemben lévő hegyoldalon azt a mozgó és rézsút 

lefelé, a patakmedernek lebegő fénypontot, villanylámpám fényét. Aligha látja 

ilyen messziről, s ha netán látja, aligha tudja, hogy az neki szól és halálos 

veszedelem.

Ötnegyed órai fársztó kapaszkodás után virradással fent vagyunk - már 

jómagam és Gligore nevű román kísérőm - a Moldovánkán, a vágásban, illetve 

nehány éves irtásban, amelyben nincsen más, csak rengeteg méteres gaz, 

főképpen málnavessző és füzike, köztük és bennük temérdek pusztuló, korhadó 

hulladékfa, egyes elszáradt álló fák és itt-ott egy csoport élő fenyő. Sokat
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néztem ezt a vágást és néhányszor meg is fordultam benne - tilosban járva - 

tavaly ilyenkor.

6 órakor letelepszem egy helyre, amelynek tájékán a nagy bika állítólag 

járni szokott, hallgatózom és nézegetem a keleten lángvörös felhőket. Ma éjjel 

ugyanis beborult az ég s a nap a látóhatár alól festi vörösre a darabos felhőzetet.

Alighogy helyemre értem, csakugyan megszólal a bika valahol messze 

fölöttem, a vágásban, majd öt percenként egyet-egyet bőg. Fél óráig várom és 

figyelem, hogy felém tart-e, de úgy hallik, hogy tőlem nagyon messze a lejtőn 

egyenest lefelé vonul. Erre otthagyom leshelyemet és nehány kis fenyőtől 

takartan, odalopakodom egy kis domborulatra, ahonnan a vágás területén 

messzire ellátok. Onnan a messzelátóval keresem az időnként egyet morduló 

bikát. Nagysokára meg is találom. Szügyét egyenest felém fordítva, egy 

nagyobb fenyőcsoport fölött látszólag magában áll. Noha legalább 450 

lépésnyire van tőlem, szembetűnő oldalról látott, vastag, fekete agancsa. 

Ágainak számát ilyen messziről nem tudom határozottan megállapítani, de úgy 

nézem, hogy bal koronája négyágú, ellenben felén fordított jobb szára felső 

végén csak nagy villát s ennek hátsó ágán még egy kis ágat, vagy bütyköt 

látok. Ezt a koronáját olyan jól látom, hogy le tudnám rajzolni és alakja 

önkénytelenül emlékezetemben marad.

Habozok, hogy ilyen borzasztó messziről megkockáztassam-e a lövést, 

mégis hozzákészülök a nyugodt, pontos célzáshoz. Egy előttem keresztben 

heverő fatörzsre teszem összehajtogatott esőgalléromat, ráfektetem a puskát és 

mögéje hasalva, a célzótávcsövön át nézegetem a bikát. Még egyre 

szoborszerűen, mozdulatlanul egy helyben áll. Várom, hogy keresztbe fordulva 

oldalát mutassa. A szügyön lövést nem akarom ilyen messziről megkockáztatni.

A bika egyszerre megfordul és a lejtőn sietve lefelé lépked. Hogy 

megállítsam, rábőgök. Erre alatta, a kis fenyvesből kikerül három-négy tehén és 

ugyancsak szaporán lépkedve, tőlem rézsút távolodva, a vágásban fölfelé vonul. 

A bika utánuk fordul és nyomon követi őket. Én meg a távcső célzókeresztjével 

követem, várva, hogy megálljon és keresztbe forduljon. Ámde csak ballag,
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egyre ballag a nála sokkal kisebb tehenek után, s a távolság köztünk egyre 

növekedik. Nem lőhetek, mert csak farba lőhetném. A hatszoros nagyítású 

célzótávcsővön át még igen jól látom.

A szarvasok megint egy fenyőcsoporthoz érnek, ott megállnak, s a bika 

egy kis terepemelkedésen végre oldalt fordulva megáll. Ekkor a célzókereszt 

vízszintes szálával háta felső szélét takarva, megérintem a ravaszt s a lövés 

durran. Fekvő helyzettemből rögtön felülök és szabad szemmel odanézve, 

ijedten látom, amit az erősen nagyító célzótávcsővön át észre sem vettem, hogy 

lehetetlen távolságra, körülbelül 700 lépésre lőttem. Gyorsan szememhez 

emelem a messzelátót. A bika, mintha a lövéstől meg sem ijedt volna, még 

nyugodtan áll a helyén, majd lehorgasztja fejét, lassan elfordul és bevonul a 

fenyvesbe.

Bosszant, hogy elragadott a vágy s a szenvedély, hogy egyáltalán lőttem, 

de a Kárpátokban olyan ritka és olyan nehezen elérhető az alkalom valóban 

kiváló bikára lőni, hogy az ilyesmi megesik az emberrel. Noha semmi 

reményem, hogy a golyó a bikát elérte, s inkább azt hiszem, hogy rajta jóval 

innen a földbe csapott, vadászos kötelességemet teljesítve, az úgyszólván 

járhatatlan vágáson át elvergődöm a rálövés helyére és annak környékét 

igyekszem alaposan megvizsgálni. Ebben jó segítségem szemfüles kísérőm, a 
jószemű Gligore.

Ámde egyrészt nem értünk egyet a rálövés helyének megállapításában - 

Gligore másutt véli, mint én -, másrészt olyan helyen kell keresnünk, ahol a 

magas gazban heverő sok hulladékfa, száraz ág, tuskó, gyökér és az irtás 

alkalmával kiselejtezett és helyén maradt, eldarabolt sok rönk között minden 

lépés kockázatos, körülményes feladat. Nem találunk egyáltalán semmit, mint 

ahogyan meggyőződésem szerint nem is találhatunk.

Reggel 9 órára megint ott vagyunk Scurtun, a vadászháznál és elmondom 

az esetet emberei társaságában a ház tornácán talált Botiannak, de úgy veszem 

rajta észre, hogy már tud a dologról. Bár igen messziről, de jó messzelátójával 

végignézhette a völgy egyik oldaláról, a ház tornácáról, mit mívelek odaát, a
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moldovánkai oldalon, a jól látható vágásterületen. Velem szemben furcsán 

hallgat, a Moldovánka felé nézve, embereivel valamit románul behatóan 

tárgyal, csak annyit értek beszédjükből, hogy a Moldovánkával összefüggő 

valami utasítást kapnak tőle. Látom, hogy valamit tudnak, amit előttem 

eltitkolnak.

Reggelizem, csomagolok, holmimat a közben odaérkezett málháslovakra 

rakatom és 3/4 11-kor útnak indulok, lefelé, a Secu-völgybe.

1/2 2-kor a Secu- és a Tihu-patak egymásba torkolásánál vagyunk, onnan 

a Tihu-völgyében megint fölfelé menetelünk, majd az Istina-árokba fordulva, 

kapaszkodunk meredeken hegynek, és délután 3 óróra a Dealu-Brandu nevű 

hegytetőn, Brunhuber vadászházához érünk.

Délután 5 órakor a vadászháztól tíz percnyi járásra Brunhuber Lacival 

felülök egy magas lesállványra. Előttünk és mögöttünk egy-egy darab tisztás. 

Nincsen rajtuk egyéb, csak rengeteg szederinda és köztük az irtás idejéből 

megmaradt fehéresszürke, korhadó jókora fatuskók, rönkök és a földön heverő 

elszáradt fenyővázak, valami állati csontváz bordáihoz vagy óriási gereblyék 

fogaihoz hasonlóan, a szeder lombjából kimeredő megfehéredett, napszítta 

ágaival.

A két tisztás között, közvetlenül alattunk, fiatal fenyők és bükkfák 

sűrűsége. Távolabb köröskörül a szó legtökéletesebb, vadregényes értelmében 

őserdő. Mindenféle korú és nagyságú fenyők és bükkfák, hol sűrűbben, hol 

ritkábban egy-két éves, araszos facsemeték, sudár fiatal fák és hatalmas öreg 

faóriások, közöttük pedig mindenfelé kidült, korhadó és már elkorhadt, 

mohaborította fahullák.

Amikor az ember ebben a vadászparadicsomban jár, az ösvény sarában 

széles bikanyomokat lát, itt-ott medveürülékre bukkan, hol császármadár, hol 

szalonka, hol uhu nagyságú uralbagoly kel előtte szárnyra.

A lesállványon ülünk és várakozunk. Nagy a csend, sokáig egy hangot 

sem hallunk, pedig erre a fennsíkra minden oldalról messziről elhallatszana a 

bőgés.
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Fél órai várakozás után belebőgök a tülökbe, és nehány perc múltán 

messziről felel egy bika. Megint bőgök, a bika ismét felel és hangja lassan 

közeledik. Kelet felől, az öregerdőben tart felénk. Rövid időközökben szólunk 

egymásnak, a bika minden megszólalásomra rögtön felel. Közben nem messze 

tőle rázendít még egy bika, sőt távolabb egy harmadik is. Párbeszédünk egyre 

izgalmasabbá válik, bár nem értem a bika nyelvét, sőt ebben az esetben a 

magamét sem. Csak olyanokat mondok, amilyeneket ilyenkor a bikáktól 

hallottam.

A terület gazdája ámulva élvezi a dolgot. Azt mondja, ilyet még nem 

hallott.

Egyre sűrűbben bőgünk egymásra, s a hangja szerint alkalmasint haragvó 

bika gyorsan közeledik. Már nincsen messzebb tőlünk 80-100 lépésnél, és 

lessül hol kerül elő a tisztás szélén sűrűbben álló fiatal fenyők mögül. De 

megállt, egy helyben zörög, agancsával csapkod és nagyokat bőg. Aztán a 

közelben tehenek rövid bégetését is halljuk.

Lassan alkonyodik, fokozatosan sötétedik, a bika vagy negyedóráig egy 

helyben van, s ha nem volna közöttünk sűrű fenyőcsoport, biztosan 

meglőhetném és bőgésem sikere tökéletes volna. Ámde nem mutatkozik olyan 

helyen, olyan résben, ahová a lesállványról látok. Hiába ingerlem változatos 

hangokkal, véleményem szerint izgató szólamokkal, hol morgással, hol 

makogással, hol ráordítással, 70-80 lépésnél közelebb nem jön és nem kerül ki a 

takarásból.

Végre a világosság annyira fogytán van, hogy nincsen célja további 

perlekedésünknek, egymás izgatásának, abbahagyom a bika ingerlését és már 

csak a létrán lemászásunk és távozásunk halk neszét palástolva, bőgök egyet- 

egyet félhangon, röviden, aztán, hogy már elég messzire elkerültünk, hallgatok 

el végleg.

Brunhuber el van ragadtatva, ilyet még nem élt. Azt mondja, hallót már 

vadászokat bőgni, de sohasem ilyen hangosan és biztosan, ennyire közel a 

bikához és sohasem hallotta a bikát így felelni.
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Az élmény mulatságos volt, de a siker, sajnos, elmaradt. Kirándulásom 

harmadik péntekje és egyébként is kabalás napom tehát nem vált be.

Október 1. Hajnali 3/4 6-kor megyek el a vadászháztól. Kísérőm a 

„Mihály” névre hallgató öreg vadőr. Derült, csendes idő van, s mire tegnap esti 

élményünk színhelyére, a szederindás tisztásra érek, megvirradt. Tegnapi 

bikánk még vagy megint ott bőg, ahol az este hagytuk, a szedres tisztáson túl, 

vagy tőle balra.

A szél nyugat felől, jobbról fuj, a bika előttünk délkeleti irányban van, 

tehát egy balra kanyarodó ösvényre térünk, hogy, bár nem szél ellen, de 

legalább oldalról kapott széllel menjünk a bika felé.

Mihály jól cserkel, nem hallom mögöttem léptei neszét. A bika időnként 

egyet-egyet bőg, s a távolság köztünk lassan rövidül. Az ösvény széles árkon 

vezet át, s amikor túlsó oldalán felkapaszkodtunk, egész közeiről hallom a 
bikát.

Az erdő a fennsíknak ezen a dombhátán gyéren fás bükkös, aljnövényzete 

csaknem embermagasságú málna és derékig érő szeder. Egyszerre vagy 70 

lépésről meglátom a bika agancsát és rögtön tudom, hogy ezt a bikát meg kell 

lőnöm. Ámde az agancsa eltűnik. Megfordulok, kísérőmnek intek, hogy 

lapuljon, fiatal bükkfák lombjától takartan lopakodom még nehány lépéssel a 

bikához közelebb és vagy 60 lépésről megtint meglátom, de csak agancsát. 

Ugyanakkor a jobb oldalamon, a kiskabáton kívül lógó tülök előre csúszik s egy 

halk koppanással hozzáér a kabátomon belül, nyakamról alálógó, de kicsúszott 

messzelátóhoz. Rémülten látom, hogy a bika a koppanást meghallotta. Felém 

fordulva néz. Tövig gallyas törzsű, fiatal bükkfa mögött állok és lombjának egy 

kis hézagán át látom a bika agancsát, homlokát, szemét és orrát. Minden egyéb 

részét a leveles málnahajtások takarják. A puskát már ráfogtam, de lábujjhegyre 

kell állnom, hogy a lombnak arcomnál valamivel magasabb hézagán át 

célozhassak. De az a baj, hogy nem tudom, mit célozzak meg. Bikát fejbe nem 

lövök, orra alatt még a nyakát sem látom, s hogy miképpen áll, merre van a

139


