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 Fe-Hován ismerkedtem Károllyal, aki zerge és mormota elejtésének könnyű, egynapos 
vadásztát mesélte el tapasztalati alapján.  
 Még az év szeptember közepén Ausztriában, a kelet Tiroli Matré városkában találkoztam is 
vele. Az esti megbeszélés Eduárd, a tulajdonos éttermében volt. Bemutattak a hivatásos 
vadásznak, Josefnek, elmondta, korán reggel indulunk a hegyekbe, és készüljek fel, ha kell, 
egész nap fent leszünk. Próbáljak meg zergét lőni, mert másnap esni fog, és különben is, Neki 
dolga van. Le kell hajtani a birkákat a nyári legelőkről, mert lassan itt a tél. 
Az ötórai kelés könnyen ment. Háromnegyed holdfényesen ragyogott a magaslatok felett. 
A sötétben szűk, kanyargós hegyi úton vezettem felfelé terepjárómat. Kísérőm e háromnegyed 
óra alatt elmesélte, hogy kutyáját a következő kanyarban veszítette el, hogy olykor olyan nagy 
hó esik mely a házak bejáratát is eltakarja. Az autó lámpái a sziklába vésett emléktáblára 
vetődtek, és már hallottam is az itt életüket vesztett vadászok történetét, és a lavina 
borzalmait. Az ormok csúcsait csak sejteni lehetet a pirkadat közeledtével, de már láttam, 
hogy a kocsim kereke csak egy méterre van a sziklafal peremétől. Lassan kivirradt. Már 
ebben a fényben vélni lehetett a házakat. Az építmények alsó szintjei lapos kövekből volt 
felrakva. Melyben az állatok éjszakai szálása volt. A felettük lévő emelet már fából készült, 
mely az embereknek biztosított lakhelyet.  
-„Ezen épületeket csak tavasztól őszig használják, míg a haszon jószágok élelemet találnak a 
magaslati réteken. Aztán mindenki leköltözik az alacsonyabban lévő, és biztonságosabb 
falvakba. A magasból lezúduló tiszta vizű patakocskák nem csak az ivóvizet biztosították a 
hegyen lakóknak és jószágaiknak, hanem kis áramfejlesztőket is működtettek”-hangzott a 
válasz azon kérdésemre, hogy az ablakokból kiszűrődő fény miből ered. 
 Mire kivirradt, az út is elfogyott, és elértük a legutolsó házat. Josef a hegyet kémlelte 
távcsőével, míg én az autót zártam be. 
Aztán kezembe nyomta a botot, és a magáét is leemelte a Mazdáról. 
 A völgyre mutatott, és mondta annak elnevezését: Frobniztal. Aztán a felettünk kopáran 
magasodó csúcs nevét tudatta velem: Hohhe Axel. 
 Ezután már indultunk is a gyors folyású patakon átívelő hídon keresztül, a zöldellő nyári 
legelőn át, a magaslatok felé. A nap már elérte az ormokat. Látható oldalon még harmatos a 
pázsit haragos zöldnek mutatkozott. Vezetőm meg-meg állt, és kémlelte kereső távcsövével a 
sziklákat, keresve az Alpok nemes vadját. 
 Én fényképeztem a reggeli napfürdőjüket végző mormotákat.  A kis állatok a sziklák alá vájt 
barlangjukból kijöttek a kőteraszokra, és hangjelzésekkel adták társaik tudomására a 
betolakodok közeledtét. Öt, hat méter közelséget is elviseltek a fiatalabb példányok. 
 Keskeny csapán haladtunk felfelé. Néztem miként használja irányítóm a botját, melyet Én 
feleslegesnek ítéltem. De ő hol egyensúlyozásra használt, hol rádőlt a hegy oldalára és 
támaszként alkalmazta. Ha nem volt biztos a következő lépés, kitapogatta vele a biztonságot 
jelentő követ, vagy csak éppen állát rátéve, megállva pihent egy kicsit. Megpróbáltam én is a 
rádőléses módszert, de nem éreztem megbízhatónak, így továbbra is a bokámat erőltettem. 
Eszembe jutott, hogy valahol láttam már ennek a segédeszköznek használatát, ahogy suhanc 
gyerkőcök csúsztak le a magaslatról úgy, hogy a bot végét erősen leszorították a földre a 
combjuk mellett, és így fékeztek lefelé a Tiroli hegyekből. De ezek csak emlék foszlányok 
voltak, és nem hiszem, hogy itt szükség lenne rá, mivel vezetőm azt monda, hogy ezen utakat 
a turisták is használják. Lassan fel értünk egy egész évben megmaradt jég szigetre, melyet 
még a nyári nap ereje sem tudott meg olvasztani. Ötven méterrel tovább haladva egy nagyobb 
szikla tövénél megpihentünk.  Josef távollátójával kémlelete a csúcsokat. Addig én 



fényképeztem az itt meg bújó növényeket, zuzmókat, és a szép havasi gyopárt. A magasban 
kőszáli kecskék legeltek, egy kos és két jerke. A nagy távolság miatt biztonságba érezték 
magukat. A vezető megérintette vállamat, és a hegycsúcs alatt lévő, kopár, de sima térségre 
mutatott, jelezve, hogy zergék vannak ott. Hátizsákját előre rakta egy kőre, megigazította, 
mutatta, hogy helyezzem rá a fegyverem, és keressem meg céltávcsövemmel a kis csapatot. 
Négy jószág állt, és figyelt minket, de szerintem több mint 300 méterre voltak tőlem. „Túl 
messze van” – jeleztem Josefnek. „Nem baj, próbáld meg” – válaszolta. Hosszas helyezkedés 
és célzás után, a keresztet rátéve a zerge plattjára, elindítottam a lövést. Nem láttam, és nem is 
hallottam semmi bíztatót, Josef is azt mondta, hogy fölé ment. Ha már megzavartuk a hegy 
csendjét, úgy gondolta vezetőm, ideje lesz elfogyasztani a reggelinket. Én élveztem a tűző nap 
melegét, bár a kő, melyen a kezem pihent igen hideg volt. Rövid pihenő után felértünk a 
hegyfokára. Ezen a felén a csúcs alatt dús fűtakaró borított mindent. Szélén megpihenve, 
Josef kémlelt, én ismételten gyönyörködtem a fény-árnyék játékában, melyet a tovaszálló 
felhők szegéjeztek. Lent a völgyben kisebb zerge csapatot pillantottunk meg. Útjuk előttünk 
haladt el, reméltük, hogy a hozzánk közeli völgyön vezet át. Ám megriadtak valamitől, és az 
ellenkező irányba menekültek el. A meredek oldalán mentünk felfelé, mely igen csúszós és 
laza volt, a lefelé csordogáló víztől, és lassan rá kellett jönnöm, hogy a bot, milyen hasznos, 
és percről-percre gyakorlottabbá váltam használatában. Egy fél óra gyaloglás után újra 
pihenőt tartottunk, én fényképeztem a szép, narancssárga mohákat, a sziklavölgy mélyén 
haladó gleccser nyomait. 
- „Gyerünk, ott vannak” – szólt Josef, s már sietős léptekkel, nagy sziklákon ugrálva 
haladtunk felfelé. Reméltük, takarásban tudjuk megközelíteni a két zergét, melyek lassan 
haladtak felfelé. Előkerült újra a hátizsák, előkészítette számomra a támasztékot, és vártam, 
hogy a zerge mikor lép ki a sziklák mögül. Közel volt. Jól lehetett látni fekete sörényét, 
melyet a szél borzolt háta ívén, a fekete és fehér széles csíkokat pofáján. Kampója nem tűnt 
hosszúnak, viszont vaskos volt. Négy vagy öt éves lehetett. A keresztet ismételten a 
lapockájára helyeztem és elengedtem a lövést. Megugrott, nem jelezte a találatot, pár méterrel 
odébb megállt, és visszanézett, ismételtem. De most elkezdett rohanni és nem hagyta abba, 
egészen a csúcsig követtem a szememmel. „Fölé ment mindkét lövés, pedig csak 180 méterre 
volt, megmértem a távolságmérőmmel”- jelezte vezetőm. Ezután összepakoltunk, és utánuk 
eredtünk. Nagy ívben megkerültük a hegy csúcsát, és egy óra múlva újra az indulási oldalon 
voltunk. A zergék megálltak a kövek között, és minket figyeltek. Újra lövéshez készülődtem, 
de már tanulva az első háromból, kétarasznyival lejjebb céloztam, miután kiválasztottam a 
nagyobbik zergét. Gondolataim az elvétett lövések körül jártak -hogy is lehet háromszor 
hibázni- és vezetőm milyen nyugodtan és megfontoltan tűrte eddigi próbálkozásaimat. 
Elindítottam a negyedik lőszert. Most célba talált. Az állat egyhelyben állt, majd egy idő után 
eltűnt. Mint később kiderült, csak összeroskadt, és alulról, a sziklák miatt nem lehetett látni. A 
terep még nehezebb lett. A sáros, csúszós kőfolyamon keresztül mentünk felfelé. A távolság 
nem volt nagy, talán százméter, de csak cikk-cakkban, és igen lassan haladtunk. Fázni 
egyáltalán nem fáztam. Néhol a bot mellett a kezemet is használtam a feljebb jutáshoz. Egy 
kis kiszögelésnél lepakoltuk fegyvereinket, ruháinkat, és csak egy hátizsákkal indultunk el a 
zergéért. Nehéz szakasznak néztünk elébe. Az állatok itt könnyen ugráltak át, de mi minden 
egyes cm-ért megküzdöttünk. Hol azért, mert kicsúszott lábunk alól a kő, hol azért, mert a 
szikladarab alatt még csúszós volt a talaj.  De feljutottunk hozzá, és mielőtt kizsigereltem 
volna, megtiszteltük az utolsó falattal, és fényképet készítettünk. A trófeáját, a nyakbőrét és a 
négy combját beraktam a hátizsákba, mely így kb. húsz kg-ot nyomott. Az első pár méteren 
nem is volt nehéz, de ahogy haladt az idő, úgy egyre nehezebb lett. Újra felkínlódtuk 
magunkat a csúcsra, a legmagasabb ponton, háromezer méter lehetett. A csúcsra felraktunk 
egy követ igy mi is tovább folytattuk a hagyományt. Több helyen is láttam, hogy az orom 
tetején egymásra rakott kövek voltak. Nem értettem ezt, és megkérdeztem vezetőmet, hogy 



miért kell köveket rakni egymásra. Azt mondta, ez azt jelenti, hogy te voltál ezen a tetőfokon 
a legmagasabban. Lefelé nézve, egy nagyobb gleccsert láttunk, melynek széle majdnem a 
csúcsig ért. Gondoltam is, ha ezen megcsúszunk, akkor nem állunk meg az aljáig. 
Megpróbáltuk kikerülni a gleccsert, de sehogy sem sikerült a könnyű útra rátalálni. Ha 
visszafelé indulunk, ahonnan jöttünk, nyolc órát tart az út. Vezetőm úgy döntött, hogy lejjebb 
megyünk, és átmegyünk a jégfolyam legkeskenyebb részén, így a legrövidebb úton érhetjük el 
a gépjárművet. A jégből, hóból és kövekből összeállt természeti képződmény igen nagynak 
bizonyult, mivel megkerülése másfél órát vett igénybe. Sziklákon, hasadékokon keresztül, 
lassan mentünk lefelé. A jég elzárta az utat előttünk, és a sziklához tapadva, centiméterről 
centiméterre haladtunk lefelé a gleccser mellett. Az lett volna a legegyszerűbb, ha áthaladunk 
a három száz méter széles jégfolyamon, de olyan csúszós volt, hogy ezt nem tudtuk megtenni. 
Közben egy-egy kő is lezúdult mellettünk. A bot igen jó szolgálatot tett, főleg a végén lévő 
vashegy, mellyel kis lépcsőket készítettem, amely módszert természetesen irányítómtól lestem 
el. A lefelé vezető, száraz út elfogyott, így nem maradt más, csak a jég és a csúszós hó. 
Felülről egyre gyakrabban zúgtak le a kövek mellettünk, és már késő délután volt. Vezérlőm 
szemén is láttam, ahogy felfelé néz, hogy nincs minden rendben. 
 Többször sietetett is, de nekem nem ment olyan gyorsan, s hosszú percekbe került egy-egy 
lépés előkészítése. Már láttam, hogy Josef sem tud a sziklák mellett lefelé haladni, és 
próbálgatja a botot a combja mellé húzni, és elmagyarázni nekem, hogy miként fogjuk 
megtenni a hatvanméternyi utat. Nem mondom, hogy nem féltem. De arra gondoltam, itt nem 
lehet megöregedni, nekem is utána kell menni. 
 Josef kilépett a jégre, lába mellé szorította hegyi botot, a végét erősen lenyomta, és elkezdett 
lecsusszanni.  Őt méter után annyira begyorsult, hogy gatyaféken száguldozott lefelé. 
 Mivel már én is láttam a megoldást, félelmem elillant, és csak a feladatra összpontosítottam. 
Ugyan ez is negyed órába került, de a hangos bíztatásra én is felvettem az eszményi, botos 
lecsúszási pózt, de én már fél méter után, a hátsómon csúszva, vigyázva, hogy kezem le ne 
érjen a földre, szeltem a hideg, csúszós gleccsert lefelé. 
Mikor leértem szinte boldogan, és mosolyogva mondtam a vadásznak: „Minden rendben, 
mehetünk tovább!”  
-„Csak gyorsan, mert folyamatosan jönnek a kövek, vigyázzak, el ne csapjon valamelyik.”- 
mondta Josef. 
 Hamar átértünk a gleccser alján, mely már nem volt olyan csúszós, és biztonságosan 
haladtunk lefelé. Ez még három órát vett igénybe. Míg felfelé félóránként, óránként pihentünk 
meg, lefelé én már negyedóránként pihenőt tartottam. Hátra nézve, azon csodálkoztam, hogy 
tudtunk olyan magasról, ilyen hamar lejönni. A visszafelé vezető úton vezetőm többször 
felkért, hogy lőjek mormotát, de én visszautasítottam, eleget hibáztam mára. Mire autómhoz 
visszaértünk, be is sötétedett. 
 Az étterembe visszaérve vezetőm hosszasan mesélte a többieknek a viszontagságos utat, 
melyen szerinte bátran viselkedtem.  
Károly vacsora közbe ismételten mondta, hogy újra ott lesz a kiállításon, és szervez nekem 
könnyű Szerbiai vadászatot. 
 Mi vadászok sokszor egy csapán járunk, de mindig más-más féle fűre lépünk és más-más 
égbolt néz le ránk, tapasztalatink hasonlóak, de a bennünk megmaradó élményeket 
látásmódunk határozza meg.  
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