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Hol van Alaszka?

Mivel is kezdjem el?
Azzal, hogy vonatra ültünk, azzal, hogy hajóra szálltunk, vagy azzal, hogy megtöltöttem a
puskámat?
Nem tudom, más hogy van vele, de nekem ez a kezdet, ez keseríti el az egész könyvírást. Úgy
tátong előttem a nekiindulás, mint valami sötét, ismeretlen mélységű szakadék. Áttörhetetlen
szögesdrótsövény. Valahányszor nekirugaszkodom, mindannyiszor megtorpanok, vissza kell
fordulnom, újabb lódulást kell vennem. Pedig ha ezen túl vagyok, ha a belekezdés vizesárkát sikerül
átugratnom, akkor már könnyen beszélek, a többi akadály eltörpül, akkor már haladok, sőt gurulok,
akkor már begyulladt a motor, tán le se tudnám már állítani, mielőtt ki nem fogy a benzin, mielőtt be
nem fejezem a mondanivalómat.
De ez a begyújtás ― ebbe beleizzadok.
Most is hiába kurblizok, meg se mozdul a kocsi. Hiába ostorozom neki az ároknak, csak nem
ugrik el a lovam.
Pedig az árkon túl távoli, titokzatos világ terül el.
Kaland világ!
Alaszka!
Alaszka indián szó, azt jelenti Nagyország.
Ott jártam az idén, ott vadásztam két hónapig, erről kellene könyvet írnom.
Mielőtt azonban belekapnék, engedjék meg, hogy kérdezzek valamit. Tapintatlan a kérdésem, de
higgyék el, nem kajánságból teszem fel, tisztán kíváncsiságból. Földrajzi kérdés. Iskolásgyereknek
való. Felnőttől nem is szabadna kérdezni. Utóvégre nem azért tanulta, hogy még ilyenkor is
emlékezzék rá. Igaz?
Mégis megkockáztatom:
― Hol van Alaszka?
Pontosan hol is terül el? Vagy legalábbis körülbelül? Nézd, drága olvasóm, most igazán nincs mit
szégyellni, négyszemközt vagyunk, senki se hallja a válaszodat, én pedig Ígérem, hogy nem mondom
tovább. Tedd hát a kezedet szépen a szívedre, nézz a szemembe, bizalommal felelj, minden kertelés
és hebegés nélkül igennel vagy nemmel. Tudod, hol van Alaszka ?
― ............ ?
Halálos csend.
― Na, ugye jól sejtettem! Nem baj. Elpirulnod azért mégsem kell. Én sem tudtam, mielőtt ott
jártam. És különben sem szégyen, oly kevesen tudják, optimista létemre se hinném, hogy tíz olvasóm
közül kettő tisztában lenne vele. Hacsak elövigyázatból meg nem kereste a térképen. Mert az ugyebár,
hogy alaszkai rókáról meg alaszkai aranyásókról hallott valaki, még nem jelenti azt is, hogy tudná,
hol van Alaszka. Nem okvetlenül.
Alaszkai róka! Itt álljunk meg egy pillanatra. Hazaérkezésem után ugyanis ezt kérdezték tőlem
legsűrűbben: „Alaszkai rókát lőttél-e?"
Ez nyilván nagy fontosságú, az érdeklődés központjában álló kérdés, sietek tehát mielőbb
válaszolni rá:
― Nem. Sajnálom, hogy ennyire csalódnak bennem, de alaszkai rókát bizony nem lőttem. Még
csak meg sem céloztam. Az „alaszkai róka" különben is elég tág fogalom, minthogy van vörös, kék,
ezüst, keresztezett, fekete, sőt fehér róka is Alaszkában. Valódi alaszkai róka mind a hat. Ennek
ellenére, három és fél havi ottlétem alatt csupán egyetlenegy rókát láttam. Vörös, kopott kis róka volt,
amilyen itthon is ezrével „terem", nem, volt azon kérem egy szemernyi alaszkai.
Ennyire tehát volnánk, a rókakérdésen túlestünk. Ámde a kezdet nehézségein még korántsem. Ez
csak olyan látszólagos megindulás, néhány rendetlen pufogás után ismét csak leáll | motor. Hideg
még, nehezen melegszik.
Ott vagyok, ahol elkezdtem. Újabb szakadékok. Újabb drótsövények. Ha így haladok,
megöregszem, mire ebből könyv lesz, mire majdan kiteszik a kirakatba. Ha ugyan odakerül valaha.
Azt mondják, ilyenkor nem szabad engedni. Írni kell, akármilyen értelmetlenségnek látszik is. Nem
fontos. Fődolog, hogy teljen a papír, majd csak lesz belőle valami. Addig kell tapogatózni, míg a
kocsi bele nem zökken a kerékvágásba. Igen ám, de hol az a kerékvágás ? És a sok közül melyik
vezet ki az országútra?
Tehetetlenül vajúdva rágom a ceruzám végét, annak kesernyés levétől várom az intuíciót.
Ronccsá rágtam már szegényt, nyálas szilánkcafat, tintaizű, mert minap tollszárnak nézvén, tintába
mártottam.
De lám, milyen tehetségtelenül is rág el az ember egy ilyen vékony ceruzát! Nem úgy, mint
teszem, a hód, odafent Alaszkában!
Mikor először értem hódlakta tavak tájára és megpillantottam a fűzfabokrok tövén fehéredő, szép
rendesen lemetszett hajtások csonkjait, azt hittem, emberi kéz munkáját látom, éles baltavágások
nyomát. Pedig hódok dolgoztak ott! Szép, tiszta, szakértő fogmunkát végeztek, mintarágást, nem
olyat, mint amilyennel én a ceruzámat kínzom. Kapanyél vastagságú husángot könnyen elvág a
hódfog, számára ez a rongyos ceruza egyetlen kis harapás lenne, holott nekem még a gyufaszál is sok.
Most próbáltam meg, majd beletörött a metszőfogam. Hódok közt nevetség tárgya lennék.

Szóval ― hód is van arrafelé. De engem nem az csalogatott ám oda! Nem is a sokféle róka.
Én az alaszkai nagyvadak után áhítoztam! Óriásjávor, óriás barnamedve, hófehér hegyikos! Vadá
szember szívverését meggyorsító állatnevek. Ezek alkották azt a mágnest, mely gyermekkorom óta
lankadatlan erő vel vonzott arrafelé, az északi fény világába, a prémvadászok és aranyásók
eddigelé csak mozivászonról ismert színterére.
Az idén végre-valahára elérkezett az idő, engedhettem a vonzásnak. Alaszka vonzásának. Mert
téved, aki azt hinné, hogy egyéb vidékek nem csábítanak. Engem minden táj csábít, ha messze van,
ha nagy, ha sok benne a vad és kevés az ember.
Alaszka pedig ezek közül való. Mégpedig a legjavából. Légvonalban is vagy tizenkétezer
kilométerre esik tőlünk, odaát bújik meg, a földgömb túlsó oldalán. Félreesőbb helyet alig
választhatott volna. Ami a nagyságát illeti ― Magyarország tizennégyszer beleférne! Lakossága
viszont ― a bennszülötteket is beleértve
― mégsem tudná megtölteni a yale-i egyetem futballpályájának nézőterét! Vadja pedig
tömérdek!
Kell-e ennél különb hely?
Ezzel a megnyugtató tudattal, mondhatnám „útbiztosítással" indultam el hazulról.
Alaszka ― ha netán akadna köztünk kétkedő ― Észak-Amerikának legnyugatibb, még most
is a közeli Ázsiával kacérkodó része. A helyenként mindössze kilencven kilométer széles
Bering-szoros ügyel arra, hogy a két világrész suttyomban össze ne szű rje a levet. Valamikor
ugyan összefüggtek, ezt egyikük sem tagadhatná, hiszen Alaszka állatvilága, valamint az alaszkai
eszkimó mongolvágású szeme ma is Ázsiáról beszél. Indiszkréten feltárja a múltat.
Idővel aztán összeveszhettek, elszakadtak. Amerika önállósította magát. De úgy látszik, Alaszka
nem egykönnyen felejti el a régi jó időket. Vékony, hosszú karját, az Alaszkai-félszigetet, mintha
még most is búcsúzólag nyújtaná Ázsia felé. A szibériai Kamcsatka és az amerikai Alaszka még ma
sem forrasztották be szakításuk sebhelyeit.
Alaszka, jóllehet évezredek óta elválhatott Ázsiától, mindössze 1867-ben került az Egyesült
Államok tulajdonába. Csupán hatvannyolc éve tehát, hogy nyilvánosan is amerikai hitre tért. Azelőtt
az oroszoké volt, ők fedezték fel a XVIII. század elején, ők rajzolták be először a térképbe,
Orosz-Amerika néven. Pjotr Popovnak hívták azt a derék orosz halászt, akinek bárkája 1711-ben a
szibériai partról véletlenül átvetődött az alaszkaira. És miután sikerült ismét hazavetődnie, derék
Popov elmesélte tapasztalatait. Hírül hozta, hogy a tengeren túl újabb kontinens emelkedik.
Popov szerepe ezzel befejeződik, neve feledésbe vész. Senki sem emlegeti, pedig hát ő volt
Alaszka felfedezőjel Nem pedig Bering, akinek csak harminc évvel később sikerült az alaszkai parton
kikötnie. Az igazságtalan história mégis Bering homlokát övezi a felfedezők babérkoszorújával. Nem
spórol a babérral! Alaszka térképén találhatsz Bering-tengert, Bering-szorost, Bering-szigeteket,
Bering-gleccsert, Bering-tavat, Bering-folyót, Bering- öblöt, sőt, Alsó- meg Felső-Bering-falvát is!
Nem félős, hogy Bering urat egyhamar elfelejtik. De a derék Popovról, aki már harminc évvel azelőtt
ott járt, még csak egy mellékutcát sem neveztek el. Belátom, hogy ma már nem sok hasznát venné
egy
Popov-öbölnek, de mégis, hol itt az igazság? Nem mintha másutt lenne ― de most már csak az
ért is: Éljen Popov Péter!
Akkoriban mifelénk is lassan kúszott a hírszolgálat, hát még milyen lassan kúszhatott
Szibériában. Sok időbe tellett, mire Popov újságolása leszivárgott Oroszország belsejébe, a cári udvar
termeibe, Nagy Péter felséges fülkagylóiba.
Popov útja után tizenhét év eltelt, mire a cár parasztszületésű özvegyének, egyben trónutódjának,
I. Katalinnak parancsára elindult a jütlandi Vitus Bering, hogy utánanézzen, nem hazudott-e annak
idején az a bizonyos szibériai halász. Bering azonban nemsokára visszatért, próbálkozása
eredménytelennek bizonyult. Újabb kísérletek után csak harmadszorra sikerült két hajójának, a Szent
Péternek, meg a Szent Pálnak Alaszka partjain kikötni, 1741-ben. Betegség, valamint az idő
viszontagságai azonban vissza- kényszerítették. Hazamenet hajótörést szenvedett, s a később róla
elnevezett szigeten skorbutban meghalt.
Bering embereinek kis része, akik a hajótörést és a skorbutot megúszták, idővel hazakeveredtek,
s hírül vitték az Újvilág partjain látott prémesállatok sokaságát. De nemcsak hírt, hanem ― s ez
Alaszka történetében döntő fontosságú esemény ― néhány száz tengeri vidra prémet is hoztak
magukkal.
A tengeri vidra (Latax lutris) ― Sea otter ― bundája valóságos legendái Cárnő k vágya, pr
émvadászok álma, szű csmesterek fehér hollója, prémek prémje!
Az időközben trónra lépett II. (Nagy) Katalin szeme felcsillant a Bering-expedició vidrabőreinek
láttán. Ha az a néhány bőr el nem nyeri Nagy Katalin tetszését, ha a cári udvarban nem válik oly őrült
divattá a távoli tengerpartok vidrájának prémje, ha olyan hallatlan árakat nem fizetnek egy-egy bőrért,

akkor Alaszka területét talán még sokáig homály fedi.
A tengeri vidra prémje ugyan már a Bering-expedíció előtt sem volt ismeretlen a cári udvarban.
Előfordult, hogy egy-egy vidra az alaszkai partról átsodródott a tengeren és kikötött Szibériában.
Minthogy ez az állat fóka módra szokott a zajló jégtáblákon sütkérezni, megesett, hogy néhanapján
áthajózott Ázsiába. Megtelepedni azonban sohasem tudott. A ritka jövevényt hamarosan elfogták,
hiszen bőre egyszeriben úrrá tette szerencsés kézrekerítőjét.
Érthető tehát, hogy mikor Bering emberei vidraprémmel megrakodva tértek haza, otthon hamar
hire ment az Újvilág partjain könnyű prédaként kínálkozó gazdagságnak. Egyre újabb és újabb
vállalkozók vágtak neki az ismeretlen útnak, egyre szaporodott a vidravadászok száma.
Orosz-Amerika, a mostani Alaszka, divatba jött.
Oroszország tehát a vidrabőr kedvéért megszállt egy mindaddig ismeretlen kontinenst, mert
hiszen Alaszkát akkoriban annak tekintették, noha félsziget. Mint ahogyan Európa is félszigete
Ázsiának.
A tengeri vidra prémje lett az orosz udvar hermelinpalástja. Ötezer dollárt adtak egyeden
vidrabőrért! De nemcsak a cároknak, Kelet mandarinjainak is nemsokára kedvük kerekedett a
vidrapalástra. Ők is egymás után küldözgették fel vidrafogó expedícióikat, s az alaszkai vidrabőr lett
a világ legértékesebb prémje!
Hivatalos feljegyzések szerint 1820-ban húszezer bőr került piacra. 1875-ben csupán hétezer,
1891-ben háromezer s a XX. század legelején már csak alig egy-kétszáz. Németországban 1880- ban
1200 márkát, 1.890-ben 4000 márkát, a világháború előtt 10 000 márkát fizettek egyeden
„Kamtschatkabiber"* -börért !
*Kamcsatkai hód ― a tengeri vidra piaci neve
1914 óta | tengeri vidra vadászatát a legszigorúbban tiltják. Akkor tiltották meg, mikor már
jóformán hírmondója sem maradt a vidrának. Ma már az orvvadász is becsapódna, hónapszámra
járhatná Alaszka partjait, nyomát se találná vidrának, hiába válthatná be a bőrt ugyanannyi súlyú
színaranyért. Benyitottam a három legnevesebb alaszkai szűcsüzletbe: ― Mutassanak hát ―
mondom ― egy olyan nevezetes vidrabő rt. Hadd lássam, mennyivel különb a nyúlnál, hadd lá
ssam, milyen prémért adják oda üdvösségüket a cárnő k.
A szűcsmesterek úgy néztek rám, mintha a kaposvári ékszerésznél a kétszáznyolcvan karátos
Kohinoor gyémánt után érdeklődtem volna.
Nem hiszem, hogy volna ötven alaszkai, aki valaha is látott tengeri vidrabőrt, és alkalmasint fél
kezemen megszámolhatnám azokat, akik elevenen látták ezt a csodaállatot, mely Alaszka
gyermekéveiben oly világraszóló zajt csapott.
Ami pedig a gyermekéveket illeti, láthatjuk az elmondottakból, hogy Alaszka még most is alig
nőtt ki a gyermekcipőből A pennát, amely Alaszka történetét írja, alig kétszáz éve mártották tintába.
Fiatal ország, egészséges ország, nagy reményű ország. Kiapadhatatlan kincsek országa.
Az Egyesült Államoknak már a múlt század elején elkezdett fájni a foga Alaszkára. El-elmúló, de
ismét visszatérő, gyógyíthatatlan fogfájás volt ez. Nemcsak vidrára, Alaszka sok egyéb értékes
prémesállatjára is fájt az Unió foga. Mert hiszen Alaszka halgazdagságáról, főleg pedig aranyáról
akkor még senki sem tudott. Legelőször 1855-ben, a krimi háború idején, aztán 1859-ben, James
Buchanan elnöksége alatt kezdtek az Államok Alaszkára alkudozni. Húzódott a dolog, a készülődő
üzletnek sok ellensége akadt, különösen amerikai részről. Időközben kitört a polgárháború, másra
kellett a pénz, semmi sem lett a boltból.
1865-ben kaptak bele az Amerika― Ázsia közti transzkontinentális távíróvonal építésébe. A
kanadai Brit-Columbiából, Alaszkán s a Bering-szoroson által, Szibérián keresztül kellett volna a
vonalnak Európát elérnie. Dolgoztak is rajta vagy három évig. Akkor az Atlanti-óceánba sü
llyesztett kábel abbahagyatta a további munkát. Szükségtelenné vált a sok távíródrót, otthagyták,
azóta rég elpusztította a vadon.
De a háromévi munka alatt a távírót tervező mérnökök keresztül-kasul járták Alaszka belsejének
eddig ismeretlen részeit. Otthon aztán elmondták, mit láttak, és amit elmondtak, attól újra csak
megfájdult az Unió foga.
1867-ben végre kenyértörésre, azaz foghúzásra került a dolog. William H. Sewardnak hívták azt
az amerikai szenátort, aki a leglelkesebben szorgalmazta Alaszka megvételét.
Stoeckl báró, az akkori orosz nagykövet, egy este meglátogatta Sewardot, s a fáma szerint
kártyázás közben tudatta vele, hogy a cártól végleges megbízást kapott Alaszka eladására. Állítólag
menten abbamaradt a kártyaparti, még azon éjjel összeült a szenátus, és reggelre meg is kötötték a
szerződést: az Unió megvásárolta Alaszkát Oroszországtól potom hétmillió dollárért, azaz ―
magyar holdanként nyolc fillérért!
Sewardnak és híveinek sok küzdelmébe került az amerikai közvélemény kibékítése. Nagy
ellenpártja volt az alaszkai vételnek, élesen támadták Sewardot, az üzlet értelmi szerzőjét. A
polgárháború sokba került, nem maradt pénz felesleges költekezésre. Seward pártját lelkiismeretlen
tékozlással vádolták. Alaszkát „Seward jégszekrényének", „Seward őrületének", a vételt megszavazó

szenátorokat „eszkimó-szenátoroknak", a szerződést pedig „jegesmedve-szerződésnek" csúfolták az
újságok.
Rosszul tették, mert a jégszekrény hamarosan pénzszekrénynek bizonyult, mégpedig olyannak,
melyet még az Egyesült Államoknak sem sikerül egyhamar kiürítenie! Csak egy-két adatot említek:
A megvételt követő 58 év alatt, vagyis 1925-ig, tisztán haleladásból 688 000 000 dollárt
jövedelmezett Alaszka. Tehát már a vízből kifogták a vételárának csaknem a százszorosát!
Ugyancsak az első 58 év alatt több mint 110 000 000 dollár ára prémet adott, vagyis a vételárnak
a tizenhatszorosát.
Ez ugyebár egymagában is igazolja, hogy a „Sewards Icebox" nem volt bolondság, hogy William
Henry Seward nem kötött rossz üzletet.
De a java, a főnyeremény csak később, 1897-ben ütötte az Egyesült Államok markát.
A távol észak-amerikai vadon rideg csendjében, valahol fent, Kanada és Alaszka határán, az
ismeretlen őserdők mélyén valaki elkiáltotta magát. Akkorát kiáltott, hogy nemcsak Amerika hallotta
meg, de meghallották világszerte. Ezt az egy szót kiáltotta: Arany! Csatakiáltás volt ez. Világriadó.
Egyetlen villámlással körülcikázta a földgömböt. Felfigyelt rá az emberiség, minden szem Alaszka
felé fordult. Nem sok időbe tellett, ország-világ közszáján forgott a varázsszó: Klondike!
Ez a név, ez a bacilus, mely rövid néhány hónap alatt százezreket mételyezett meg, ez a
klondike-i lelet, ez idézte elő a világtörténelem legnagyobb aranylázát. Ömlött a nép észak felé,
rozoga hajókon, ismeretlen, ezer veszélyt rejtegető tengeren, aztán meg gyalog, neki a szinte
megmászhatatlan hegységeknek. Az aranylázas nép! Mindenféle nációbeli, mindenféle osztálybeli.
Felszerelés, hozzáértés, rátermettség nélkül.
A híres klondike-i aranylázat megúszók közül jó egynéhánnyal találkoztam odafent. Sok
érdekeset hallottam tőlük, erre azonban
csak később akarok majd kitérni, különben sohasem érek fel Alaszka vadászterületeire. Pedig ez
a könyv vadászleírásnak készül!
Egyelőre ― tévedések elkerülése végett ― még csak annyit, hogy a Klondike folyó, és nem
Alaszkában van. Közel esik ugyan az alaszkai határhoz, vagy hatvan kilométernyire, de már odaát a
kanadai Brit-Columbiában.
A klondike-i lelet ― „ tbe big strike of 97"

*― után, a közeli Alaszkában is egymás után

akadtak kisebb-nagyobb aranyfészkekre. Egyszeriben megfeledkezett mindenki a tengeri vidra bő ré
rő l. Háttérbe szorult a prémvadászat és a halászat. Csak akkor eszmélt rá az Unió az alaszkai vé
tel kimondhatatlan jelentő ségére. Csak akkor lett Alaszka valódi Aranyország.
*A 97-es nagy lelet ― Így emlegetik odafent
Az 1927. évi kimutatás szerint megvétele óta mintegy 600 millió dollár értékű fémet termeltek ki
Alaszkában. Ebből mintegy 400 millió értékű az arany, a többi ezüst és réz.
Tehát röviden: hatvan évvel ezelőtt, bizonyos Seward nevezetű amerikai egyet-mást bevásárolt
országának konyhájára. Emiatt sok ellensége támadt, megvádolták, elítélték. Azóta a vásárolt
objektum vételárának több mint kétszázszorosát fizette vissza. Sok hasonló üzletet kívánok kedves
mindnyájuknak!

1935. AUG. 4.
NEW YORK, „THE SAVOY PLAZA"
Alaszkában három szó körül forog a világ: Arany, Hal, Prém. A lakosság kilencvenkilenc és fél
százaléka ezekért tartózkodik Alaszkában. Mi hárman ― a két barátom meg én ― a hátralevő f
él százalékhoz tartozunk: mi vadászni megyünk.
Csak alig néhány napja értünk New Yorkba, de már az a kérdés is felvetődött, nem kéne-e
visszafordulnunk s az alaszkai utat jövőre halasztanunk? Az utazási irodában ugyanis azzal fogadtak,
hogy a hetenként Alaszkába induló hajón minden jegy elkelt, sőt az utána következő három hajón
sincs már szabad kabin. Ilyenkor nyáron sok a turista, újabb aranyleleteket is emlegetnek, hamar
megtelik a kis hajó.
Ez bizony rossz hír volt, mert ha azonnal nem mehetünk, lekéssük a vadászidényt, mire odaérünk,
beköszönt a tél, kár is lenne nekiindulnunk.
Már-már lehetetlennek látszott az utazás, noha négy nap óta egyebet sem tettünk, csak
sürgönyöztünk meg telefonáltunk, segítőket, protektorokat kerestünk. Mozgósítottuk valamennyi
számottevő barátunkat, ők viszont az övéiket. Négy napig New York lakosságának egyetlen gondja
hármunk hajójegye volt.
Arra is gondoltunk, hogy végszükség esetén repülőgépet bérelünk. Alkudoztunk is többféle
vállalattal; a legolcsóbb 1800 dollárért repített volna bennünket Vancouverből Alaszkába, mintegy
tízszer annyiért, mint a hajójegyek ára. Erről tehát szó sem lehetett, ráment volna a vadászatra szánt
pénzünk.

Beleizzadtunk, sőt bele is fogytunk ebbe a hajójegykérdésbe. Most tudniillik hőhullám is van. Az
a bizonyos, melyről az otthoni újságokban szoktunk olvasni. Kásává olvad az aszfalt. Elszédült
járókelőket szedegetnek össze a mentők. A hőgutaeseteket külön rovatban közlik az újságok.
Egynémely trópusi hőségben volt már részem, nekem senki ne magyarázza, mit jelent az, hogy meleg
van. De ez már túlzás. Ettől még az elefánt is megkábulna.
Neki is vetkőzik mindenki, még az elegáns Fifth Avenue-n is ingujjban, kigombolt gallérral
támolyognak a gőzölgő járókelők. Ügy fest az utca, mintha balatonzamárdi nyaralók lepték volna el.
Az előkelő Knickerbocker Club aránylag hűvös, lesötétített olvasójában ülök; jegesvízzel, az
amerikaiak nemzeti italával üdítgetem magam. Zümmögnek a ventillátorok, hűvösre fújják rajtam a
facsarni való inget. Kitekintek a félig leeresztett redőnyön, a Central Park sötétbarnára aszott gyepére,
a fakólevelű, szomjas fák alatt hulla módon heverésző munkanélküliekre, és várom barátomat,
Kermit Rooseveltet, aki villásreggelire hívott ide. Nehezen várom ― de nem a reggeli miatt, ö
hozza a végleges hírt hajójegyünk sorsáról!
Kermit Roosevelt néhai Theodore Roosevelt elnök fia, híres vadász, világhírű természettudós és
utazó. Mindenfelé járt már, de Ázsia a specialitása. Neki sikerült legelőször teritékre hozni a »világ
legritkább vadját", a nyugat-kínai Szecsuan bambuszrengetegeiben élő fehér-fekete tarkamedvét: az
óriás pandát (Aeluroput melanoleucos). 1929-ben megjelent könyvében (Trailing tbe Gigant Panda )
élvezetes leírással örökíti meg kinai expedíciójának sokféle viszontagságát. Ugyancsak az ő nevét
hirdeti a chicagói Field Museum állatgyűjteményénck két büszkesége: a kapitális ázsiai kőszáli
kecske (Capra sibirica), melynek szarvmérete világrekord, valamint a vadbirkák királyának, a
Pamir-fennsik Ovis Políjának néhány elsőrendű trófeája.
Mondom, eddigelé is híres ember volt Kermit, ma azonban túlszárnyalta valamennyi dicsőséges
tettét: szerzett nekünk hajójegyet!
Igaz, hogy csak ócska kis egyszemélyes kabint hármunknak, de szerzett. Amint mondja, ez sem
egykönnyen sikerült. Még unokatestvérének, a jelenlegi elnöknek, Franklin D. Rooseveltnek a
segítségét is igénybe kellett vennie. Államügy lett hajójegyünk ügyéből.

Indulás

AUG. 5.
Még idelent a föld alatt, a Great Central pályaudvar léghuzatos útvesztőiben is dől rólunk az
izzadság, miko r éjféltájban berakodunk a vonatba. Csak bent, a 20th Century Ltd hűvös fülkéjében
térünk magunkhoz.
Ez a Huszadik Század nevű vonat a New York Central Lines büszkesége. Crack-vonat,
bajnokvonat, vonatsztár. Szagtalan, hangtalan, koromtalan, nem hideg, nem meleg, és tizenhét óra
alatt teszi meg a New York és Chicago közti ezerhatszáz kilométert. Mozdonya első tekintetre
mindennek beillenék, csak éppen mozdonynak nem. Se kéménye, se ablaka, se eleje, se hátulja.
Viszont annál több az áramvonala. Ijesztő szörnyeteg. Titokzatos vasszekrény, melynek kívülről
csupán hatalmas reflektora látszik: egyetlen nagy tüzes szem páncélhomlokának közepén. Az Újvilág
félszemű vas-Küklopsza!
Már ahogy elindul, ahogy a pályaudvar mélyéből minden feltűnés, minden prüszkölés és
rángatódzás nélkül kisiklik, ahogy pillanatok alatt szédítő sebességre gyorsít, már ezzel megmutatja,
hogy kimagaslik vonattársai közül. Fenn is hordja ám az orrát, szóba se állna holmi jött-ment
gyorsvonattal.
Van is egynémely büszkélkedni valója. Legrátartibb tökéletes léghűtésére. Ennek köszönheti,
hogy ablakait állandóan zárva tarthatja. Levegője mégis a legfrissebb, télen-nyáron egyformán
kellemes hőmérsékletű, mondhatnám gyógylevegő. Dühöngjön bár odakint hózivatar vagy kánikula,
a vonatcsoda belsejében örökös tavasz mosolyog.
Klímáján kívül még a következőkre büszke: háló- és nappali fülkéből álló egyszemélyes
lakosztályaira, hangszórós pipázótermére, kártyázó és olvasó fülkéire, minden állomáson az illető
várossal azonnal bekapcsolt telefon összeköttetésére, fodrászára, nadrágvasaló- és
cipőpucoló-szerecsenére, bárkinek ingyen rendelkezésére álló írógépes gyorsírójára, jól felszerelt
drogériájára, az utasok virágcsokrait gondozó öntözőnőre és a kiskorúak kényelméről gondoskodó,
játékokkal felszerelt gyerekszobájára. Hogy külön postást is tart, aki a Chicagóban színházat látogatni
óhajtók jegyeit sürgönyileg ingyen rendeli meg ― errő l a bagatellrő l nem is beszél. Fennhéjázó
vonat, de ezt mindezek után nem lehet rossz néven venni.
Igaz, hogy gyakran, különösen éjjel, megfeledkezik magáról. Elfelejti, mivel tartozik állásának
és nevének: minden érthető ok nélkül oly éktelen füttyögetésbe és csengetésbe kezd, mintha csak
valami kopott, kispolgári vonat lenne. Egyébként is fő ismertetőjele az amerikai vonatoknak a
szüntelen és féktelen sípolás. Aki nem szokott hozzá, azt hiszi, hogy megőrült a masiniszta, s
vesztébe szalasztja a vonatot. S hozzá még csak nem is úgy sípol, mint ahogy a mi vonatunk szokott.

Nem vonathangon, vadállati hangon rikoltoz, üvölt bele az éjszakába, ha kell, ha nem, rendszeresen,
félpercenként. Ámde a valamirevaló amerikai masinisztát ez még korántsem elégíti ki! Van egy
jókora rézharangja is, azt is szüntelenül rázza. Félreveri ész nélkül. Ébredjen fel mindenki, tudja meg
ország-világ, hogy ő jön. Nem is értem, a sok zenebona mellett hogyan marad ideje a
vonatvezetéshez.
Mondom, a mi vonatunk is, bármily előkelő, éjjelenként el -elordítja magát, kurjant egy-egy
nagyot, azaz nyolcat-tízet. Ezzel mutatja, hogy jól érzi magát.
Az átjáróknál nincsenek sorompók. Pedig falvak, városok közepén száguld keresztül a vonat;
nyilván ezért kell ekkora zajt csapnia. A mi vonatunk legalábbis ezzel védekezett. Lehet, hogy volt is
némi igaza. Nem szeretek elébevágni a mondanivalómnak, de ha már erről van szó, most említem
meg, mi történt három hónappal később, mikor ugyanezen primadonnavonat ölében aludtam az
igazak álmát.
Kiestem az ágyamból, a poggyászaim hegyibém. Olyan sziszegést, sistergést hallatott a vonat,
mintha óriáskígyóvá vált volna, melynek a farkára léptek. Mire felébredtem, lábaimat a táskák alól
előránthattam és zilált fejemet a folyosóra kidughattam, leálltunk.
Igaz, hogy nem olyan előkelően, ahogyan szoktunk. Fejem s a fülkeajtó a tanú rá, meg az a
sokféle illetlen kiszólás, ami a többi fülkéből kimeredő fejek irányából áradt.
Nem egyhamar tudtuk meg, mi történt. Mire megtudtuk, már legtöbben vissza is kotródtak
odújukba, miután egyhangúlag megállapították, hogy bizony, valaminek nekiszaladhattunk.
Az történt, hogy százharminc kilométeres bajnoki sebességünkkel beleszaladtunk egy
teherautóba, mely a pályatesten minden apropó nélkül, egymagában vesztegelt. A teherautónak, mely
a sínpáron keresztbe állva, szerencsére üresen búslakodott, a karambol után nyoma veszett. Egy óra
hosszat várakoztunk ott, addig mindig keresték, de bizony nem találták még egy kerekét sem. Eltűnt
az éjszakában. Ha a közeli kocsmából elő nem kerül az illetékes sofőr, ha nem esküdözik, hogy neki
bizony volt teherautója, hogy ott felejtette a vasúti átjárónál, hogy a sötétben nem vette észre a
síneket ― ha az a sofő r nem olyan becsületes képű , szavahihető ember, ma sem lennék tisztá
ban vele, mért is estem ki a Huszadik század ágyából?
Mindez amellett szól, hogy ez a sok éjjeli sípolás-kongatás mégsem egészen felesleges.
Most, hogy itt hármasban kártyázunk vonatunk „játéktermében", felhasználom az alkalmat, hogy
útitársaimat is bemutassam. Együtt jöttünk Európából, együtt szándékozunk vadászni Alaszkában.
Régen ismerjük egymást, egyikükkel már Afrikában is jártam, őt B.-nek hívják, a másikat S.-nek.

AUG. 6.
Nyargal velünk a híres vonat, nyeli a kilométereket, nemsokára beérünk Chicagóba. A térképről
látom, mekkora földet jártunk be az éjjel.
New Yorkot elhagyva, előbb a Hudson, aztán a Mohawk folyó völgyében, Buffalótól kezdve
pedig a tengernek is beillő Erie-tó déli partja mentén szaladtunk. Átszeltük Pennsylvaniát. Ohiót,
jelenleg pedig Indiana otthonosnak tetsző kukoricatáblás síkságai repülnek el mellettünk.
Az éjjel, mikor a kellemesre lehűtött vonatba beszálltunk, mintha jégverembe léptünk volna; még
órák hosszat felsőkabátban ültünk, olyan szokatlan volt a hűs levegő a kinti hőség után. Most pedig,
hogy Chicagóban kiszállunk, szinte mellbe vág a forróság. A nedves, fullasztó, bénító chicagói hőség.
Ez tán még a New York-inál is komiszabb. Ólmos meleg. Üvegházi, undorító. Két éve jártam itt,
akkor is ilyenkor, s akkor tán még a mostaninál is bolondabb idő volt. A világkiállítást néztem meg.
Tíz napot szántam rá, de az ötödiken feladtam a harcot, elzavart a meleg.
Ma itt maradunk, vacsora után indulunk tovább.
Jóformán egész időmet a Field Museumban töltöttem. A világ legszebb, legtökéletesebb
természetrajzi múzeumának szemlélésével nem lehet betelni. Két év előtti ismerősöm, Wilfred H.
Osgood igazgató különös szívességgel fogadott, órák hosszat járta velem a termeket. Még a preparáló
műhelyeket is végigmutogatta, elmagyarázva az állatkitömés legmodernebb módszereit.
Ez a múzeum teljesen új, az eddigieket lényegesen felülmúló elgondolás szerint készült. Ez nem
a megszokott, egyéb természetrajzi múzeumokban mutogatott állattár. Nem csupán kitömött állatok
bábszerű sorozata, hanem földünk faunájának megdöbbentő életrekeltése. Nemcsak a különféle fajok,
hanem egyúttal otthonuknak, környezetüknek, hazai növényzetüknek, sőt még az illető táj tipikus
világításának is élethű reprodukciója.
Hosszú, tágas, de lesötétített folyosókon halad a szemlélő. A folyosókból jobbra-balra
ablaküveggel elzárt fülkék nyílnak. Mindegyik fülkében, melynek belső, láthatatlan forrású világítása
megtévesztően egyezik az illető vidék fényhangulatával, más-más állatcsoport lepi meg a nézőt.
Egy-egy állatfaj különböző nemű és korú példányai láthatók ugyanazon csoportban, hazai fáik,
virágaik, szikláik művészi kézzel újjáteremtett színterén. Az afrikai kafferbivaly csoportot nézve,
szinte beleizzadok az egyenlítői nap fehéren izzó fényébe; együtt didergek a behavazott erdő mélyén
sínylődő virginiai szarvasokkal; fenyőszagot érzek a kanadai rengetegben cammogó grizzly- medve
láttára; a kongói őserdő orchideás, iszalagos, tarkamadaras, sokféle majmot bújtató, örök nedves
összevisszaságából mintha csak kiérezném az émelyítő tubarózsaszagot, mintha csak hallanám a
nyirkos, levelekről levelekre koppanó harmatot, a tropikus őserdő szüntelen verejtékezését.
Szebb ez minden állatkertnél, vasrács mögött oktalanul sínylődő rabállatok kiállításánál, szebb
még a festett állatképnél is. Élnek ezek a kitömött állatok! Egy-egy darab valóság ez, távoli
vadonságok idevetített részecskéje, eredeti frisseségében, mindenestül, hegyestül-völgyestül,

tücsköstül-bogarastul.
A múzeum Carl E. Akeleynek, a világhírű állatpreparátornak műve. Ugyancsak az ő emlékét
hirdeti a New York-i American Museum afrikai osztálya is, a nevezetes Akeley African Hall. Ez is
hasonló elgondolás szerint készült. Akeley, aki nemcsak elsőrendű kitömő, természetbúvár, vadász és
zseniális tervező, hanem kitűnő szobrászművész is volt, ott pihen az örök nedves kongói őserdőben, a
Mikeno tűzhányó tövében. Ott fogta a malária, miközben az itt látható hatalmas hegyigorillák
csoportját gyűjtötte.
Mikor lessz nekünk ilyen vagy csak ehhez némileg is hasonlítható állatgyűjteményünk? Mikor
telik a Nemzeti Múzeumnak arra, hogy szakértő gyűjtőket küldjön ki világszerte? Festő- és
szobrászművészeket, hogy kint a távoli vadonokban, a helyszínen mintázzák le az állatokat, fessék le
a tájat? Botanikusokat, hogy összegyűjtsék a megfelelő növényzetet? Zoológusokat, hogy otthoni
műtermeikben rekonstruálhassák, a jövő számára megmenthessék az állatvilág kiveszőben levő
ritkaságait?
Afrikai útjaimról több ízben hoztam a Nemzeti Múzeum számára egyet-mást. De bizony
többnyire felkerültek a padlásra, porfogónak, molyabraknak; nincs pénz még a kitömésre sem,
nemhogy egyebekre.
Irigykedve nézem a chicagói múzeum előcsarnokában álló, egymással verekedő, hatalmas két
elefántbikát. Milyen nagyszerűek, milyen vadak, milyen igaziak! Villogó csontdárdáikat egymásnak
szegező, ormányos titánok. Nem szomorúak, nem alázatosak, mint I mi városligeti Sziámunk. Enni se
kérnek, takarítani se kell utánuk, mindig makulátlan alattuk a márványpadló. Szép és praktikus
elefántok.
Közvetlen a múzeum mellett van a chicagói világkiállítás főbejárója. Második éve áll már a
kiállítás, azóta megkopott, elritkultak a látogatók százezerei, lehordták az épületek nagy részét.
Elmúlt a nagy vásár. Most, hogy ismét végigjártam, a két éve látottak mind eszembe jutottak, mintha
el se mentem volna azóta.
Micsoda forgalom volt az, micsoda zenebona, micsoda hőség! ,,A Century of Progress" ―
hirdették a bejáratokat díszítő feliratok: „ Egy évszázad fejlő dése". Száz év munkáját mutatta
be Chicago, a Michigan-tóba külön erre a célra épített szigeten.
Gyarapodásának szédületes, valóban amerikai iramára felette büszke ez a város. Azzal kérkedik,
hogy nincs múltja, hogy nincsenek kerékkötő tradíciói. Hogy gyermek még, de csodagyermek, aki
máris többet tud az öregeknél. Nagy hangon hirdeti, hogy száz évvel ezelőtt még ismeretlen,
vadonbeli falucska volt, faviskók kezdetleges gyülekezete. Felbukkanó sziget a civilizálatlanság
tengerében. Magányos előőrs, melynek vegyes nemzetiségű telepesei csak kemény harcok árán
tudtak ellenállni a rézbőrűek állandó támadásainak.
1835-ben alig négyezer lélek lakta Chicagót, ma pedig mintegy négymillió: egy évszázad alatt
megezerszerezte népességét* New York után Chicago Amerika legnagyobb városa,
világviszonylatban pedig negyedik helyen áll. Pedig időközben az 1871. évi tűzvész porrá égette ―
„ elölrő l kellett kezdeni" az egész Chicagót.
Valóban, mintha csak tegnap lett volna, mikor itt tülekedtem, mikor izzadó, gőzölgő százezrek
közt sodródtam az egyik zsúfolt pavilonból a másikba.
Két fő részre oszlottak a látványosságok, egy komolyra meg egy komolytalanra. Kiállítás
csupán az előbbi volt, az utóbbi közönséges nagy vásár. Helyesebben vásári attrakciók tömkelege.
Amerikai dimenziójú városligeti vurstli, bódékkal, rekedt kikiáltókkal, céllövővel, majomemberrel,
ringlispillel. Ez mintegy a felét, vagyis kerek háromszáz holdját foglalta el a kiállítás területének, de
állandóan háromszor annyi nép lepte, mint a komoly részt. Mint a méhkasban, akkora volt itt a
gomolygás. A hullámvasutakra előző nap kellett jegyet váltani, tisztes vidéki mamák, komoly
öregurak tízezrei tolongtak itt kereplővel, papírtrombitát fújva, tarkapöttyös luftballonnal a
gomblyukban.
A komoly részben azonban csodákat mutogattak. A tudomány legújabb vívmányait, az emberi
elme újszülötteit.
*Chicago lakossága 1977-ben mintegy 7 millió ― Szerk.
Engedjek meg. hogy néhány percre visszaéljek türelmükkel, s két ér előtti naplómból kiírjak
néhány idevonatkozó feljegyzést. Igaz, hogy ez a könyv vadásznaplónak készül, de hát oly messze
Tan még Alaszka! Hol vagyunk még attól, hogy a puskát megtölthessük! Tehát hogy is volt?
„Irgalmatlan hőség. Kánikulai Afrikai. Még annál is rosszabb. Amerikai hőhullám! Arat a hőguta,
a hőmérők húsz év óta túl nem szárnyalt hőrekordot javítanak.
De hol az a meleg, ami útját állhatná a népözönnek, melyet a vonatok, autók és repülők
szüntelen áradattal ömlesztenek a kiállítás színhelyére. A szállodák zsúfolva, olyannyira, hogy még
az előre rendelők is utcára húzódó sorban állják végig a csarnokot; ember ember hátán nyomakodik
poggyászfalak barikádja közt, apránként rukkol a pénztár felé, ahol ― aki szerencsés ―
szobautalványt kap. Az optimisták pedig, akik elő rendelés nélkül állnak be a sorba, jobban tennék,
ha egyenesen a ligetbe sietnének. Ott állítólag még akad egy-két éjjeli ülő hely a padokon.
»Jobb« napokon háromszázezer ember látogatja a kiállítást. Nekem is ilyen »jó« napokon volt

szerencsém látogatni. Hetekre való látványosság lenne itt, de én már ma, ötödik nap abbahagytam a
csodálkozást. Végkimerültem. Hogy mit láttam? Nem lesz könnyű, de megpróbálom elmondani:
Rikító színű, fantasztikus alakú, ultramodem építményeket: ódás fagylalttornyokat, kuglófokat,
fánkokat, vörös, kék, sárga geometriai testeket, csupa ablak nélküli agyrémet, robotpalotát ― a jöv
ő építészetét! Unokáink ugyanis ― ahogy tegnap értesültem ― nem tű rnek majdani há
zukban olyan világítást, mely felett nem rendelkezhetnek korlátlan hatalommal. A napvilág tehát,
mely tudvalevő leg akkor is mű ködik, mikor nem akarom, viszont nem mindig, amikor akarom ―
kiküszöbölendő . Modern házban a nap, mint hő - és fényforrás, lejárta magát. Villannyal történik
minden: fű tés, hű tés, szellő ztetés, világítás. Mégpedig »rejtett« és »árnyéktalan« világítás,
mert modem házban az árnyék elavult fogalma is tű rhetetlen.
Láttam egy könnyen szétszedhető, szállítható »praktikus kis családi házat«. Sárga üvegből
készült. Lapos tetején kiköthet az »autogyro«-repülő, alatta lifttel ellátott garázs és repülőhangár.
A szobák szellőző nyílásai mellett négyféle villanykapcsoló: hevített vagy hűtött, szűrt vagy
mosott levegő bebocsátására. A háziasszonynak egyéb dolga sincs, mint villanygombokat
nyomogatni: villanygombnyomásra főz, vasal, mos. Minden ajtó, mihelyt csak a közelébe érsz,
önmagától kinyílik, és a hátad mögött ismét nesztelenül becsukódik. Ablak nincsen, lépcső nincsen,
árnyék nincsen. Legújabb példaképe a kimondottan kedélyes, barátságos, meleg családi tűzhelynek.
Szörnyű!
Igyekezzünk azonban sorrendet tartani. Az északi kapun belépve, a Tudomány csarnokának
opálszínű építménye ijeszti szemközt az érkezőt. U-alakú udvarában nyolcvanezer néző fér el.
Belseje hét részre oszlik. Ezekben a modern matematika, csillagászat, fizika, kémia, biológia,
geológia és orvostudomány számomra nagyrészt érthetetlen vívmányait mutogatják. Tudósoknak
való hely, nem nekem.
Következik az Utazás rikító zöld-sárga csarnoka. Még a Szent Péter templomáét is meghaladó
óriáskupolája alatt egymás mellett parádéznak a világ leghíresebb vonatai. Az Egyesült Államok
legsebesebb, alumíniumkocsikból készült expressze mellett ott áll az angolok százhatvan kilométeres
átlagsebességű Flying Scotsman- je,* mellette a mexikói elnök privát vonata, a világ legluxusosabb
közlekedési műremeke.
*Repülő skót
Közvetlen emellett valamivel kevésbé pompás gőzös szégyenkezik: őskori kávédaráló, rozsdás
vonatocska, a Pioneer, mely éppen száz évvel ezelőtt pöfögött ki legelőször Chicagóból. Itt látható a
világ leggyorsabb személyszállító repülője is, mely óránként háromszázhúsz kilométeres sebességgel
közlekedvén, másfél napi ugrássá zsugorítja a kontinenst, az Atlanti-tengerparttól a
Csendes-tengerpartig. Ugyanitt mutogatják a híres »autogyro«-t, a helyből felemelkedő és a
levegőben vércsemódra megálló repülőgépet.
Az utazási palota különleges nevezetessége »elasztikus kupola«, mely az atmoszférikus
nyomásra.: megfelelően negyvenöt centimétert emelkedik vagy süllyed. »The breathing dome« ― l
élegző dóm ― néven ismertetik.
Innét a kékszínű rádiópalotába sodor az emberár. A sokféle rádiócsodán kívül televíziót ― tá
volbalátó gépet ― mutogatnak, valamint Amerika legújabb hóbortját, a Stay-at- Home-Travel, a
»Maradj otthon-utazás« hogymikéntjét. Ez röviden abból áll, hogy az illető jóllakva pipázik ké
nyelmes otthonában ― abban a kis, ablak-, lépcső - és árnyékmentes üvegházban ― , kikeresi
az árjegyzékbő l, hogy teszem, Egyiptomba kíván utazni, bedobja a hatost a gépbe, megnyomja a
gombot, mire máris megindul a szeme elő tt egy komplett egyiptomi utazás színes és hangos mozg
óképe. Oda- és visszahajózással, piramisostul, Nílusostul, fáraóstul. Automatikusan bekapcsolódik
a rádió útján bemondott kísérő magyarázat is. Elég az hozzá, hogy illető villatulajdonos fél órát
elméláz délutáni kávéja mellett, és mire megitta, többet látott Egyiptomból, mint aki ötször ott já
rt.
Legújabb szobamikrofont is mutattak; nem kell belebeszélni, mint az eddigiekbe, hangosan
továbbítja a szobában elhangzott mindennemű zajt, beszélgetést. Ez már az indiszkréció netovábbja.
Négyszemközt beszélgetni ezután már csak az őserdőben lehet.
Gyönyörű az autókiállítás: a General Motors, mellette pedig a Chrysler gyár hatalmas
bemutatója. A Chevrolet-kocsikat ott a helyszínen építik, mindenki szeme láttára. A vevő minden
alkatrészt kiválaszthat, végignézheti a gép összeállítását, egy óra múltával beülhet, elindíthatja.
Kifizetni azért ki kell.
De úgy látom, ez nem jó módszer; ha így sorra veszem, sohasem érek végére a látottaknak.
Inkább majd csak rendszertelenül kapok ki egyet-mást az emlékezetemben gomolygó
összevisszaságból:
Láttam a félmillió dollár értékű, nyolcvankarátos »Nassak« gyémántot, mely valamikor az

indiai Nassak templomában Síva isten jobb szeme volt. Onnét, a szemgödörből kaparták ki, azóta
félszemű a nassaki Síva. De nem ez az érdekes, hanem az, hogy miképpen őrzik a híres követ. Három
centiméter vastag üvegszekrény alatt mutogatják, és ravasz módon biztosítják a chicagói betörők
ellen. Az üvegszekrényt acélládára erősítették, ebbe a gyémánt, mihelyt az üveget megpattintják,
automatikusan belesüllyed és bezárkózik. Az acélszekrény ugyanakkor könnygázt lövell ki, elvakítja
a betörőt, egyúttal megnyomván a riadócsengőt, mely kiugrasztja a mellékszobában leselkedő
gázmaszkos rendőröket. Al Capone jelenleg hűvösön tartózkodik, de tán csak akad még Chicagóban
legény, aki túljár a gyémántőrök eszén.
Láttam a zseholi aranytemplomot. Eredeti tibeti lámatemplom, teteje aranylemezekből való. A
mandzsu császárok építtették 1760-ban, ide a svéd Sven Hédin szállította, teljes valóságában.
Láttam a baromfitelepet, melybe Észak-Amerika valamennyi bajnoktyúkja kéthónapi
tojóversenyre gyűlt össze. The American Egglaying Derby - hirdetik a feliratok. Fülsiketítő
kotkodácsolás folyik, tulajdonosaik a legkülönbözőbb tojató csemegékkel ösztönzik a maratoni
tojókat. Éjjel-nappal folyik a verseny, hatalmas díj vár a Derby-nyerőre.
Láttam »háromdimenziós mozit«. Ebben úgy kidomborodnak az alakok, mintha sztereoszkópon
néznéd őket.
Láttam statisztikai kimutatást, mely színes villanylámpákkal szemlélteti az Egyesült Államok
népességének főkönyvét. Minden tizenkét másodpercben kigyullad egy vörös fény, hirdetvén, hogy
tizenkét másodpercenként születik egy-egy amerikai állampolgár. A húsz másodpercenként
kigyulladó kék fény a haláleseteket jelzi. Zöld fény mutatja, hogy minden tizenkét percre esik
egy-egy kivándorló, az ötpercenként kigyulladó sárga fény pedig a bevándorlókat jelzi. A kimutatási
tábla alatt nagy, fényes betűkkel olvasható a szaldó: »Nettó nyereség: 3/4 percenkint egy lélek!«.
És láttam, hogyan készül a Havanna-szivar; miképpen melegítik életre mindenki szeme láttára a
chicagói alvilág által összeszedett és üvegkalitkába zárt, félholt újszülötteket; láttam Byrd kapitány
délsarki hajóját, Piccard professzor sztratoszféragömbjét és Beebe batiszféra-buráját; Abraham
Lincoln ideszállított szülőházát; a Némi-tóból kiemelt római hajót; gépembert mechanikus szívvel és
bélműködéssel, indiánfalut hitelesített legutolsó mohikánnal, George Washington eredeti fogsorát,
villanyos tehenet, villanyosan szopó és bőgő villanyborjúval, rádióhajtotta mezőgazdasági traktort, a
világ legnagyobb lovát, legkisebb kutyáját, valamint Szent Brahmának Indiából ideszállított
aranyszarvú bikáját.
Nem láttam dinosaurus-tojást, sem hétfejű sárkány hajszolta neander-völgyi majomembert, de
amennyit egy belépőjegy áráért láthattam, aránylag mégis sok. Még a hőgutaveszélyt is leszámítva.
A hőgutaveszélyről pillanatig sem lehet megfeledkezni. A rendezőség gondoskodik róla, hogy
állandóan emlékébe idéztessék I közönségnek. A kiállítás kellős közepén nyolcvan méter magas,
négyméteres számokkal felszerelt, hófehér hőmérőóriás bizonyítja a netán kételkedőknek, hogy
meleg van. Délelőtt tíztől délután négyig konokul kitart a 38 fokon, később aztán enged hármat négyet. Mint csodatevő bálványra, úgy tekint fel rá a verejtékében fulladozó publikum, onnét fentről,
a könyörtelen higanyoszlop tetejéről remélve egy kis biztatást.
De van ám, ami még a hőség borzalmait is túlszárnyalja. A zenekarok! Minden sarkon másféléi
Jazzbandek, tiroli citerások, rezesbandák, hawaii-gitárosok, skót dudások, kozák balalajkások, vak
szájharmonikások. Aztán a virginiai gyapotarató négerek dalárdája, volgai hajósok kara, tibeti lámák
zenésített imája, állat-1 imitátorok világkongresszusa, az összes indiántörzsek csatakiáltásainak
hiánytalan gyűjteménye― nem tudok egy szuszra többet, pedig jaj, de sok van még! Hát még azok az
átkozott hangszórók! Minden dobásnyira másik bömböl, hosszú póznák tetejére szerelve, nehogy
valaki agyonverhesse ő ket. Különböző nyelven ugatnak, méltatják a kiállítást, magyarázzák,
merre mit látni, tanácsolnak, útbaigazítanak, Ígérgetnek, bolondítanak. Vagy pedig, mit sem törő
dve a kiállítással, kizárólag saját kis portékájukat magasztalják ― a legújabb biztonsági borotvát,
önmű ködő nadrágtartót ― , annak kiválóságáról igyekeznek öblös hashangon maradandó
nyomot vésni a publikum túltelített emlékezetébe.
De nemcsak odakint, bent a pavilonokban is szól a hangszóró; sőt, hangszóró lóg a pavilonok
külsején is, szertekiabálva, amit odabent magyaráznak.
Érdeklődtem, hogy ugyan mi célja lehet a közönség hallóképességével való ilyetén visszaélésnek?
Azt felelték, hogy a látogatók szórakoztatása a vásár sikerének első feltétele. Gondoskodni kell, hogy
mindenki zenés jókedvben nézze végig a kiállítást, s valahogy el ne álmosodjanak az emberek. Hát
mi tűrés-tagadás, erről gondoskodtak. Aki itt el tud álmosodni, az aztán valóban kiállításba való.
Eleinte nemzetközinek tervezték a chicagói vásárt, de tiszta amerikai lett belőle. Van ugyan egy
olasz, egy svéd, egy lengyel, egy csehszlovák meg egy japán pavilon is, de ezek nem sok vizet
zavarnak. Sőt van egy ― csak hosszas kutatás után találtam rá, senki sem tudta megmondani, hol
van ― magyar pavilon is! Pavilonka! Két hatalmas, fényes épület közé szorulva szinte lá
thatatlanul lapul meg az apró házikó. Tetején az ördögnek sem
tűnik fel a sápadt felírás: »Hungary«, Kisközségi rőfösbolt, búcsúnapi mézeskalácsos bódé. Két
álmos személy tétlenül üldögél odabent, szinte felriadnak, amint benyitok. Tőről metszett nagykörúti
hazánkfia az egyik, a másik pedig fodros rokolyába, vörös csizmába, kivarrt pruszlikba öltöztetett,
idősb amerikai démon. Mű-balogörzse. Chicagóba valósi. Kedvetlenül, idétlenül ül ott az istenadta,
izzad a szűk rékliben, alig várja, hogy becsukhassa a boltot s levethesse a kényelmetlen maskarát. A

magyar bódé kirakatában két (kettő) cikk díszlik: mezőkövesdi hímzett blúzocskák, köztük pedig
hatalmas konzervdobozokból épített piramis. Nézem, miféle konzerv lehet? Hát, uramfia:
Sóletkonzerv! Sóletpiramis! És mezőkövesdi ingecske. Lám, milyen műveletlen az ember. Még saját
hazájának nevezetességeit sem ismeri.
A chicagói felhőkarcolók fekete sziluettje mögött hanyatlóban van a nap. A kiállítás eget verő
hőmérője 33 fokra süllyed, a rohamosan kigyulladó lámpák fénypompába öltöztetik a vásárteret. Éjjel
orgiába kezd a világítás legmodernebb technikája. Ezeket a káprázatos fényhatásokat, ezt a pazar
illuminációt, ezt a szikrázó tűzijátékot látni kell, nem pedig leírni. A hatalmas függővasút (Skyride)
kétszázhúsz méteres oszlopainak tetejéről tarka fényszórók seprik végig az eget és a Michigan-tó
tükrét. Sokszínűre kivilágított repülők és tömzsi kis Zeppelinek raja zümmög odafent Egymást szeli,
egymást töri, egymást vakítja a más-más színű, más-más erejű fénycsóva, a kiállítás rikító színű
épületei sem sötétednek el, nappali színeiknek megfelelő fényben villognak.
Ezerféle változatban, a szivárvány összes színeiben forog, táncol, sziporkázik, pattog körülöttem
a temérdek villanyfény. Legfelül, az ég kupoláján pedig halványképű telihold lóg: egyetlen darab
valóság a mesterkéltség özönében. A kiállítás egyetlen egészséges lámpája.
A Michigan-tó csodaszigetének tíz bejáratán hömpölyög a nép befelé. Ünnepli városának
százéves születésnapját"

AUG. 7-ÉN
Az este ismét vonatra szálltunk, ezúttal az Empire Builder nevűre. Ez is előkelő vonat, ha nem is
olyan jó családból való, mint a tegnapelőtti. Ez is sok mindent tud, ez is sebes, ez is léghűtéses.
Mindössze abban különbözik az előbbitől, hogy kissé gyakrabban áll meg, és nincs
virágöntözőnője. Ebből már nem kell átszállnunk, ez már végigfutja velünk a Csendes-óceán partjáig
hátralevő háromezer ötszáz kilométert.
Mondtam már, hogy itt minden valamirevaló vonatnak neve van. Széphangzású, díszes neve.
Nem úgy, mint nálunk, „ötóra húszas" vagy „délutáni személy". Itt el sem mernének indítani egy új
vonatot, mielőtt meg nem keresztelték. Nem tudnák, minek szólítsák. Sőt, híresebb vonatoknak még
az egyes kocsijait is elnevezik, külön névre hallgat mindegyik, akár a versenylovak. Főként
generálisok neveire. Az Egyesült Államok rövid történetében sok a háború és rengeteg a generális.
Mindegyikről elneveznek egy-egy vasúti kocsit. De annyi a híres generális, hogy a vonatok nem
győzik vagonnal. A mi kocsinkat Merill generálisnak, a szomszéd kocsit Fremont generálisnak hívják.
Az illető hadvezér képe a folyosón lóg, mindegyik őrzi a maga vagonját. Féltékenyek egymásra, más
vagonbeli utasra mérgesen tekintenek.
Az éjjel elhagytuk Illinois államot, és a Mississippi bal partját követtük egészen Minnesota
fővárosáig, St. Paulig. Ez a város jóformán hozzánőtt a szomszédos Minneapolishoz, amiért is Twin
Cities ― Ikervárosok ― néven ismeretesek. Mindössze nyolcvan évesek. Csecsemő k még,
csecsemő ikrek, de máris nyolcszázezer lakossal és a világ legelső lisztpiacával dicsekedhetnek.
The Land of Tenthousand Lakes ― „ A tízezer tó országa" ― így becézik Minnesota á
llamot. Méltó a nevéhez. Kisebb-nagyobb tavak szüntelen sorozata jellemzi e különben eléggé
unalmas tájat.
Jelenleg Észak-Dakota végtelen búza- és kukoricatáblái közt szaladunk. Akárcsak a mi
Alföldünk 1 Ha kitekintek az ablakon, szinte hihetetlennek tűnik, hogy idegen világrész soha nem
látott táját járom, oly ismerős, oly megszokott a kilátás. Javában folyik az aratás. Csak a fehérgatyás,
tarkaszoknyás aratósor hiányzik. Gépek vágják a rendet, a dűlőutakon pedig egy-egy magányos autó
vesztegel, sallangos fogat helyett.
Délutánra megritkulnak a gabonatáblák, kicsinyenként teljesen elfogy | művelt terület. Puszta,
kietlen rónaság következik, a vadnyugati regényekből jól ismert préri: vadbölények százezreinek
egykori tanyája, rézbőrű indiánok egykori vadászterülete, gyermekéveink bőrharisnyás fantáziájának
kalandozóhelye. Elfogytak
a „buffalók" légiói, el a prérik rézbőrű, tolldíszes harcosai. Innét a vonatablakból csak egy-egy
gulya, gulya körül porfelhőben nyargalászó cowboy, meg imitt-amott egy-egy apró tanya látszik.
Különben teremtett lélek se mutatkozik a végtelenbe vesző, barnára aszott pusztaságban.

AUG. 8-AN
Még mindig a prérik kietlen egyhangúsága köszöntötte mai ébredésünket, de reggelizés közben
már szórakoztatóbbá vált a vidék. Dombosodott, váltakozott, bokrosodott, sőt lassanként már
erősödött is.
Immár komoly hegyvidékké komorodott. Egyre magasodnak a hegycsúcsok, mindegyik túltesz
az előttevalón. Aztán váratlan hirtelenséggel, az eddigieknél még jóval magasabb hegység
tornyosodik előttünk. Megáll a vonat. Glacier Parknak hívják az állomást, megérkeztünk a Rocky
Mountains küszöbére.
Vagy negyedóráig veszteglünk itt, kiszállunk körülnézni, finom, fenyőszagú levegőt szívni.
Valóban meglepő látvány a Sziklás Hegység szinte átmenet nélkül elénk meredő tömege; úgy tetszik,

mintha itt szükségképpen vége szakadna utunknak, mintha ezeknek | felhőkarcoló bérceknek
lehetetlenség lenne nekivonatozni.
Cifra sallangos bőrruhába, lobogó sastollas fejdíszbe öltözött, ráncos vénasszonyképű indiánok
ácsorognak az állomáson. Mindmegannyi pompás főnök, szakasztott olyanok, mint az
indiánmesékben. Közelebbről azonban már jóval kevésbé romantikusak. Olyan szépek, olyan tiszták,
olyan vadonatúj rajtuk a sok tarka cafrang, mintha maskarabálba indulnának. Színházba való
indiánok ezek, nem bőrsátorba. Saját fényképeiket árulják, külön tíz centért alá is írják, és további tíz
centért hajlandók a fényképezőgépek elé állni. Kifogástalan angolsággal tudtomra adják, hogy a
„Feketeláb" (Blackfoot) törzsből valók. Be is mutatkoznak mind a négyen: Nagy Balkéz, Közép
Borjú, Bikagyermek, Pöttyös Medve, Tollas Menyét. Nevüket rajzban írják fényképük alá,
félreérthetetlen képírással.
Egyikük fekete ókulárét visel, másikuk meg hosszú, modern üvegszipkából szívja a cigarettáját.Képzeletemben az indiánfónök mind ez ideig sasszemű volt, s legfeljebb békepipát szívott. Ilyen
tévhitben éltem. De most már azon sem csodálkoznék, sőt határozottan kinézem ebből a Feketelábú
Pöttyös Medvéből, hogy vonatunk távozása után hazamegy, leveti az ősi mezt, szmokingot húz, s a
közeli fényes hotelben mulatja el a rajtunk bevasalt centeket.
De már megyünk is tovább, befurakodunk a Sziklás-hegység vadregényes meredekei közé.
Sebesen, éles kanyargású szerpentineken nyargal hegynek a vonat, ide-oda dobál bennünket az ülésen.
Amilyen sima előkelőséggel szelte a síkságot, olyan kíméletlen gorombasággal mássza a hegyet. És
minduntalan alagútba bújik. Alig érünk rá valamiben gyönyörködni, máris elkapja előlünk az alagút
fala, mintha ezt a kilátást is sajnálná tőlünk. Egy óra alatt harmincöt alagúton szaladunk át ― bújó
sdi a Sziklás-hegységben.
Mikor ki-kiérünk a napvilágra, szemünk igyekszik összekapkodni a képeket, pillanatfelvételek
halmozódnak emlékezetünk képesalbumába: havas hegygerincek, szédítő szakadékok, melyeken
kötéltáncos módra szaladunk át „egyetlen szál" hídon. Meredek oldalba feketezöld fenyves, vagy
széltörte összevisszaság, vagy elüszkösödött fenyőszálak kopasz lándzsái. Olyanok ezek a tűz- járta,
alkalmasint vonatszikra-gyullasztotta hegyhátak, mint feketetüskés, óriás sün disznók. Amott meg, az
a lilavörösen virágzó oldal, az is nemrég éghetett le; de az elhamvadt talajra immár új élet piros
palástját borította a füzike virága.
Ismét megszakad a film, ismét alagútba tűnünk. És kiérve, újból megváltozott körülöttünk a táj,
elvesztette összefüggését az előbbivel.
Az utóbbi hetek szikkasztó hősége után sóváran nézzük a tajtékzó hegyipatakot, habos, sötétzöld
vízesést, imitt-amott fel- kéklő tengerszemet, szinte érezzük az újjáélesztő fenyőillatot, havasi levegőt,
nedves mohaszagot. De csak képzeletben, hiszen ablakaink légmentesen zártak, ki sem nyithatjuk
őket, vonatunk egyforma, változatlan hőmérsékletű, fütyül a külvilágra, nem érdekli, izzadnak-e
odakint vagy fáznak, fenyőszag van-e vagy gyárkémény füstje. Saját éghajlatával utazik. Nagyon
kényes vonat.
Szól a gramofonunk, darálja New York legújabb slágereit. Már vagy tízszer végigjátszattuk a
Chicagóban beszerzett lemezkészletünket. Szegény platnik, ezek sem sejtik, mire vállalkoztak,
hányan fognak élve hazakerülni messze Alaszkából, melyikünknek melyik lesz majd a kiválasztott
kedvence. És nem sejtik, hogy hazajövet mennyire torkig leszünk velük.
A gramofon elkerülhetetlen kelléke a vadonbeli expedícióknak. Legalább olyan fontos, mint a
puska. Fáradtságot felejtető, veszekedést elsimító, kedélyt javító, éjjel-nappal egyformán
szolgálatkész barát. Kivéve persze, ha majd elakad, ha majd széjjelszedjük és nem tudjuk többé
összerakni. Minden expedíciós gramofonnak ez a vége. A gramofonjavítás a tábori élet legkedveltebb
szórakozásai közé tartozik.
Kártyázunk. Fizetés novemberben. Keménytáblájú, viharálló, vízhatlan füzetet vettünk
Chicagóban, ebbe vezetjük be a napi kártyázás eredményét. Kétoldalú dolog az ilyen felírás. És a
szokottaktól teljesen eltérő érzéseket vált ki az emberből. Mert veszteségemet azon jóleső érzéssel
könyvelem el, hogy sebaj, előttünk még két hónap, addig százszor is visszanyerhetem. Nyereségemet
viszont tagadhatatlan aggodalommal, mondhatnám, balsejtelemmel regisztrálom, mondván, hogy
úgyis elúszik, mire majdan fizetésre kerül a dolog. Sokkal jobb utolsónak lenni, akiből első lesz, mint
megfordítva. Persze állandó esély, hogy elvész a könyv. Ez még tán a legjobb megoldás lenne,
mindhárman ingyen szórakoznánk.
Néhány szót az amerikai időszámításról, az idegen utas nagy fejfájásáról. Gyenge idegzetű egyén
okosan teszi, ha amerikai vonaton elpakolja az óráját, különben előbb-utóbb falhoz vágja. Az
óraszámítás ugyanis naponta változik. Viszont van olyan óra, amely még tegnapelőtti, de olyan is,
amely már holnapi módszer szerint méri az időt. Már New Yorkban sem egyszerű a dolog, már ott
elkezdtük gyakorolni ezt a találós játékot. Már ott meglepődtünk azon, hogy „New York time",
„Railway time" és „Daylight saving time"* közt válogathattunk. Háromféle időszámítás, melynek
mindegyike egy-két órát különbözik egymástól. New York ― gondoltuk ― nyilván akkora város,
egyféle idő nem elég neki. A vonatok más idő t tartanak, mint az üzletek, a toronyórák pedig ism
ét másmilyent.
Hiszen háromféle idővel még csak el lehet bánni, ha nagyon ráér az ember. Csakhogy New York
óta még hárommal gazdagodtunk ám! Kaptunk egy „Central time"-ot, egy „Mountain time” -ot, meg
egy ,Pacific time"-ot,** s ezeknek, mondanom sem kell, nem csupán a nevük különbözik. Ha tehát a

kiszolgáló néger este bejön, hosszas értekezletbe kerül annak tisztázása, hogy a másnapi ébreszté
s melyik idő számítás szerint történjék. Aki ezt netán elmulasztaná, azt feltétlenül egy órával korá
bban vagy kettő vel késő bben zavarják fel, mert kisül, hogy a szerecsen már Pacific-et számított,
míg az illető utas órája még Centralt mutatott. Minden zsebben külön órát kéne itt hordani,
valamelyik majd csak igazat mondana. Nekem szerencsére egy sincs. Ez lényegesen megkönnyíti
vonatbeli életemet.
Átkeltünk már a Sziklás-hegység hágóján, elhagytuk már Montanát, most Idaho gyönyörű
ősfenyvesei feketednek körülöttünk az esti szürkületben. Ma utoljára alszunk vonatban, holnap
délelőtt érkezünk Seattle-be, az Alaszka felé induló hajó kikötővárosába.

*New York-i időszámítás. Menetrend szerinti időszámítás. Nyári időszámítás
** Központi időszámítás. Hegyvidéki időszámítás. Csendes-óceáni időszámítás
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Washington államban ébredünk, még éppen jókor, hogy a Columbia folyó mélyen alattunk
csillogó, merőleges sziklafalak közé szoruló medrét megláthatjuk.
Az utolsó akadállyal, a Cascade-hegység hatalmas hegyláncolatával könnyebb dolgunk van:
alattuk szaladunk el, tizenhárom kilométer hosszú alagútban. Ez különben Amerika leghosszabb
alagútja, villanyvilágításos, léghűtéses mintaalagút. Szakálla nő az embernek, mire keresztülér rajta.
Utána még vagy másfél óráig dzsungelszerű, bujanövésű erdőrengetegek közt robogunk, aztán
váratlanul felkéklik a tenger, Puget Sound, a Csendes-óceán sokágú öble, melynek egyik szél- védte
sarkában húzódik meg Seattle városa, vonatunk nyugati végállomása.
Jön 1 villogó fogú, makulátlan fehérkabátos néger pincér, gondosan lekeféli ruhánkat,
cipőnket ― amerikai vonatban kiszállás elő tt mindig lekefélik az utast, nehogy valamiképp
megfeledkezzék a borravalóról ― , és ezzel befejező dik 5100 kilométeres vonatozásunk. Jólesik
kiszállni. Negyedfél nap még az ilyen finom vonaton is elég.
SEATTLE, „THE OLYMPIC HOTEL"
Itt már nem néger hordárok tülekednek poggyászunkért, mint | New York-i vagy a chicagói
állomáson, itt apró, udvarias japánok vigyorgó képei sárgállnak a piros hordársapkák alól. Itt már a
Kelet szele érzik. Errefelé már nyilván olcsóbb a sárga munka, mint a fekete.
Hegyoldalba épült város, amfiteátrumszerű. Lépcsők és meredeken kapaszkodó utcák kötik össze
az egymás fölé emelkedő házsorokat. Mire szállodánkat, az Olympicot elérjük, vagy három négy
meredek dombon kell felzihálnia a taxinak. A seattle-i autók hamar megunhatják életüket,
hegymászás nélkül sehova se mehetnek.
Délután lesétálunk a kikötőbe, megkeressük hajónkat, a Yukont. Kíváncsi vagyok, tetszünk-e
egymásnak?
Hát bizony, nem mondhatnám. Mindenesetre jóleső tudat, hogy nyolcnapos hajózásunk iránya
nagyrészt a part közelében halad. A Yukon ugyanis nem egészen olyan, amilyennek reméltük. Nem
nagy, nem is szép, kopott és halszagú. Mindjárt meglátszik rajta, hogy félreeső helyeket látogat, hogy
ritkán kerül jó társaságba. Borotválatlan képű hajócska. Fésületlen.
Megkeressük kabinunkat, az elnöki protekció szerezte, egyetlen kis kabint ― hármunk számára.
Bele is férünk mind a hárman, de csak állva. Ágy csak egy van benne. Ágyacska. Szükség esetén
alatta is megfekhet valamelyikünk, de mi lesz a harmadikkal?
Egyelőre nem tehetünk semmit, egyetlen tisztet se találunk, csak egy-két kelletlen matróz lézeng
a fedélzeten. A legénység mind idevaló, ilyenkor hazamennek pihenni, szárazföldi levegőt szívni.
Felejtsük el egyelőre a hajót, gyerünk bevásárolni, hiszen puskáinkon kívül jóformán semmiféle
felszerelést nem hoztunk. Régi tapasztalatom, hogy az efféle expedícióhoz szükséges holmit legjobb
a helyszínen beszerezni. A helyszíntől ugyan még most is messze vagyunk, de néhány dolgot, leendő
alaszkai vezetőm tanácsira ― akivel már egy év óta levelezek ― , itt Seattle-ben akarok
megvenni. Sátrat, konzervet és fő ző felszerelést a vezető m szállít, azzal tehát nem kell törő dnü
nk. A többi azonban a mi gondunk. Ezek közül a legfontosabb a hálózsák. Tábori ágy, amilyet
Afrikában szoktunk használni, itt azért nem alkalmas, mert úgy hallom, saját hátunkon hordjuk
majd a poggyászunkat. Itt drága a munka, egy-két segítő nk lesz legfeljebb, nem pedig számtalan
olcsó hordárunk, mint Afrikában. Fő dolog tehát, hogy minél kevesebb és könnyebb holmit vegy

ünk.
Hosszas válogatás után vásároltunk három hálózsákot. Kanadai gyártmány, Wood's Arctic
Sleeping Robe* néven árulják. Pehelykönynyű, vízhatlan, dunnalúdbélésű, zippzáras. Kiteríttettük a
boltossal valamennyi hálózsákját, mozdulni sem lehetett a sok zsáktól. Sorra próbálgattuk
valamennyit, hol ebbe feküdtünk bele, hol amabba, bezippeltük, kifűztük egymást. Minden csontom
belefájdult, annyit forgolódtam a kemény padlón a különböző zsákokban.
*Wood-féle Sarkvidéki Hálóköntös
Álkalmasint még most is ott lennénk, ha a boltos egyik barátja
meg nem érkezik, aki becsületszavára állította, hogy a Wood-féle zsákban meztelenül szokott
aludni a jég hátán, s közben még ki is izzad. Kijelentése minden kételyünket eloszlatta, és legott
megvettük a Wood-félét.
Ezenkívül vettünk különféle meleg alsóruhát, tarkakockás kanadai gyapjúinget, gumibélésű
vízhatlan lábbelit, zsebre vágható esőkabátot, vízhatlan dohányzacskót, vízhatlan gyufatartót,
vízhatlan pénztárcát, vízhatlan gramofonlemez- és filmtartót. Egyéb vízhatlan holmija szerencsére
nem volt a boltosnak, mert amilyen svungban voltunk, valamennyit megvettük volna.
Este felé körülautóztuk a valóban gyönyörű fekvésű várost. Megtudtuk, hogy kilenc dombon
épült, a tengerpart és a Washington-tó között. Példaszerű gondossággal kezelt negyvennégy
nyilvános parkjából (mi csak kettőben jártunk) megkapó kilátás nyílik: egyik oldalról az Olympic, a
másikról pedig a Cascade-hegység hegylánca, a 4392 méteres, havasfejű Mount Rainier vezérlete
alatt őrködik az Unió eme fontos kikötője felett.
Odalent a révben valóságos bábeli nyelvzavart hallani. Nincs az a náció, melynek hajója itt meg
ne fordulna. Innét indulnak Japán, Kína, India felé. A japánok már szinte aggasztó módon
befészkelték magukat Seattle-be. Hatezren vannak, és három japán napilapot árulnak az utcán.
Hallom, hogy az Államok újabban szigorúan korlátozzák a további bevándorlást.
Igen közlékeny, barátságos sofőr kalauzolt bennünket. Pillanatig be nem állt a szája, méltatta a
látnivalókat, pontos adatokkal szolgált. Minden szoborról tudta, mikor készült, minden házról, ki
lakik benne. Egy pompázatos, irtózatosan csúnya, palotaszerű építményről elmondta, hogy X. Y.
milliomos tulajdona, s hogy ennek egyetlen ambíciója a minél előkelőbb vendég. Hercegen alul nem
adja, de lehetőleg uralkodócsalád tagjaira pályázik. Külön e célra építtette förtelmes palotáját. „Tíz év
óta csinálja ― mondja a sofő r ― , de eddig még csak egyetlen valóságos királyi falatra tett szert: a
román királynéra." Még néhány jót mondott a sofő r, de ez volt a legjobb.

Hajóra szállunk

AUG. 10.
A „YUKON" FEDÉLZETÉN
Lehurcolkodtunk a hajóra. Nagy a sürgés-forgás, mert nemcsak az utas sok, egyéb szállítani
valónk is bőven akad: traktorok, autók, három tehén, nyolc harapós kutya meg egy baromfitenyészet.
A bibliai Noé behajózása lehetett ilyenforma. Az autók kivételével.
A hármunk poggyászát, valamint itteni bevásárlásainkat is mind ide tornyosították egyeden
kabinunk elé, teljesen eltorlaszolva I bejárást. A nagy tolongás miatt különben sem lehet mozdulni:
minden utas négy-öt búcsúztató kíséretében érkezik a fedélzetre. Még a nagymamákat is kihozzák.
De hasztalan ilyenkor türelmetlenkedni.
Csak nagy sokára kotródik le a sok hozzátartozó ― némelyik úgy berúgott a búcsúztatásban,
alig bírják kicipelni a hajóbárból. Megkeressük a kapitányt és megérdeklő djük tő le, hogy vajon
miképpen is kéne hát meglaknunk ebben az egyszemélyes vacokban? Kérdésünkre nemsokára
megkapjuk a választ ― még két üres kabin formájában! Immár mindegyikünknek van saját
kabinja ― elnöki protekció nélkül! Akcióba lép, bő g három tehenünk is, s vonít nyolc eszkimó
kutyánk. Indulunk északnak, a Sarki Fény, az Arany meg a Nagy Jávorszarvas hazája felé...
Lassan húzódunk ki, a Juan de Fuca-tengerszoros mentén, neki a vörösréz napnyugtának, mely
halvány lazacpírt fest a hegyek havas homlokára s égő fényvirágokat a csillogva játszó tengerszínre.
Gyöngymellű sirályok mozdulatlan szárnyú raja kísér ki bennünket a nyílt tengerre. Itt aztán
elbúcsúznak tőlünk, áthimbálódnak a szemközt közelgő hajó fölé, bekísérik, ahogy bennünket
kikísértek. Kikötőbeli sirályok, érkező hajók fogadása, távozók búcsúztatása a kenyerük.
Friss északi szellő támad az alászálló Nap nyomában. Végigpengeti árbocköteleink hárfáját, és

máris megingatja a Yukon nyikorgó testét. Na hiszen, mi lesz itt, ha komoly szélbe kerülünk I
Be is bújok a kabinomba. Kellemetlenkedő tenger engem menten emberkerülővé tesz. A
hajóhimbálás módfelett elkeserít.
Vajon odalent az állatkertben hogy tetszik az ilyesmi? A kutyákat meg a baromfit nem nagyon
féltem, de alig hiszem, hogy teheneink valami édes tejet adnának holnap.

AUG. 11.
A „YUKON" FEDÉLZETÉN
A tengerre nem panaszkodhatom. Éjfél körül teljesen lecsendesedett, szigetek közé kerültünk,
szélvédett vízbe. Volt azonban egyéb, amitől nem lehetett aludni. Kutyaszállítmányunk kvártélya
éppen az én kabinom alá került. Olyan vonítással voltak egész éjjel, mintha versenyt ugatták volna a
teliholdat; pedig ki sem látnak a szerencsétlenek, és holdvilág sem volt. A tyúkól se volt rest, a
kakasok már éjféltájt elkezdték jelezni a hajnalt. Pedig ezek nem is énalattam laknak. De olyan
vékony a fala a hajónak, még a sóhajtás is áthallatszik.
Szép időnk van. Verőfényes, de hűvös. Havat sejtető. Tengerszorosban haladunk, hol megszűkül,
hol kitágul körülöttünk, egy-két kilométernél messzebb egyik parttól sem kerülünk. Balról Vancouver
szigete, jobbról pedig Brit-Columbia kanadai tartomány partja vonul el mellettünk. Kanadai vizeket
járunk. Még kilencszáz kilométert kell megtennünk a kanadai part mentén, mielőtt elérnők Alaszka
déli csücskét. Sötétzöld fenyvesek mutatkoznak mindkét oldalt, a háttérben magas hegységek. Havas
tetejűek, különösen a kanadai parton. Fehér koronájuk csillog a ragyogó napsütésben, kékesen, mint a
csiszolt üveg. Palackzöld vízben jár a hajónk, nyomában ezüstfodrok szaladnak.
Végállomásunk Seward, az Alaszka dicső emlékű megvásárlójáról elnevezett kikötő. Seattle-től
több mint kétezer kilométerre esik, menetrend szerint hét nap alatt kéne odaérnünk. Közben vagy hat
helyen kikötünk. A ki- és berakodás idejétől, a gyakori viharoktól és még gyakoribb ködöktől függ,
hogy menetidőnket mennyire sikerül betartanunk. Két-háromnapos késedelem itt megszokott dolog.
Ez az úgynevezett „belső" útvonala Alaszkának ― The Inside Passage. Legnagyobb része
szigetek közti, védett vízben kanyarog északnak. Csak ilyenkor, a nyári hónapokban hajózható.
Novembertő l májasig ― mialatt a jégzajlás, meg az állandó sű rű köd lehetetlenné teszi a
szigetek közt való hajózást ― csak kint, a nyílt tengeren lehet közlekedni. (The Ouiside Passage.)
Sokszor hallottam, hogy ez az Inside Passage a legszebb, legfestőibb hajóutak egyike, hogy
sokan csak azért utaznak Alaszkába hogy ezt az egyheti hajózást végigélvezhessék.
Annak idején, rövid harminchét éve, az északnak tóduló klondike-i aranyásók is erre jöttek. De
az akkori leírások bezzeg egyetlen szóval sem említik a hajóút szépségeit. Ellenkezőleg, a
veszedelmek, hajótörések, szörnyű nélkülözések útjának mondják. Igaz, hogy kevés volt a hajó, ami
volt is, apró, többnyire már kimustrált tákolmány; jó hajót senki se mert erre a jéghegy- meg
sziklazátony- kísértette. ismeretlen útra kockáztatni. Az első év szállítmányainak fele elpusztult az
akkor még teljesen szabályozatlan, járatlan tengerszorosok szirtjein. De ezzel nem törődtek, mindenki
rohant, mindenki attól félt, hogy lekésik, hogy neki már nem jut a földi boldogságból! Annak a sok
szerencsétlennek szemét elhomályosította az aranypor. Nem láthatták tőle az ezüstkéken villogó
havasokat, a jégmezőkön fénylő napnyugta opálját; nem értek rá meghatódni. Küszködniük kellett.
Az ő szemüket egyeden szín vakította: | sárgái Képzeletüket egyeden szó őrjítette: az arany!
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Ismét nem lehetett aludni a kutyáktól. A kapitány már tegnap megígérte, hogy átlakoltatja őket
valamelyik mélyebb álmú utas kabinja alá, de a puszta ígéret mit sem segít. Azt hinné az ember, hogy
kétnapi szüntelen vonítástól bedagad a legjobb kutyatorok is. De nem a szánkóhúzó eszkimókutyáé!
Elmúlt a szép idő, ködös eső szemetel, pipálnak a fenyvesek, felhőkárpitok mögött bújócskáznak
a hegyormok. Baloldalt elmaradt Vancouver szigete, kiértünk a nyílt vízre. Elég nyugodt a tenger,
alkalmasint nem vette észre hajónkat, alszik talán; csak még két óra hosszat fel ne ébredjen! Aztán
gorombáskodhatik, akkorra ismét becsúszunk a szélvédő mögé, melynek neve ezúttal Charlotte
királyné-sziget.
Be is érünk minden zavar nélkül, Félig víz alá merült hegyek közt vargabetűzünk északnak,
ködfátyolos, mozdulatlan vízen. Sosem jártam Norvégia fjordjait. Mondják, hogy ez a táj azokra
emlékeztet, de szebb, nagyszerűbb náluk.
Mint valami forgószínpad kulisszái, úgy haladnak el kétoldalt a fenyves meredekek. Lakatlan
vadonság, csak nagynéha mutatkozik egy-egy árva kaliba a vízparton, halász vagy prémvadász
magányos tanyája. Olyan kanyargós az utunk, hogy néha úgy tűnik, mintha zsákutcába keveredtünk
volna. Közvetlenül a hajó orra előtt mered fel a hegy, úgy tetszik, nekiszaladunk. De hirtelen
irányváltoztatással újabb tengerágba fordulunk, újabb hegyek bástyái közé.
A hűvös párát gőzölgő, titokzatosan sötét ősfenyvesek nesztelenül húzódnak félre előlünk, utat
nyitnak hajónknak, és mögöttünk ismét becsukódnak ― összehúzzák komolyságuk függönyét.

Fenséges vidék, de szomorú, melankolikus, még ilyenkor nyár közepén is. Észak nagy csendjének
fagyos lehelete ideérkezik már. Sehol egy hang, csak a félgő zre lassított hajógép halk ütemű szí
vverése, meg néhány nagy, piszkosszürke halászmadár fel-felsíró kiáltása. Még ebeink is
csendben vannak. Gyű jtik az erő t éjjelre.
Érdekes beszédem volt ismét a kapitánnyal. Elmondta, hogy ezekben a szűk csatornákban
három-négyszáz méter mély a tenger, s tele van éles csipkéjű bércekkel, melyeknek teteje néhol
csupán tíz-tizenöt méterre lappang a vízfelület alatt. Helyenként olyan szűk a hajózható terület, hogy
pár méteres eltérés már szirtnek halaszthatja a hajót.
- Elképzelheti - mondta -, mekkora a felelősség. Ködös vagy viharos időben le sem merek
mozdulni a hídról. Megesik, hogy napokig nem fekszem le, ennivalómat is ide hozatom fel. Nem is
bírja ezt az ember sokáig. Az állandó figyelés, a szüntelen aggódás felőrli az idegeket. Két-három
évnél tovább nemigen kapitányoskodnak ezen az útvonalon. Hiszen most már csak hagyján, sokat
javult a helyzet az utóbbi években. A zátonyok nagy része ismeretes már, lámpák, meg szakadatlanul
kolompoló bóják jelzik őket. De sűrű ködben még most is meg-megesik a baj. Tavaly süllyedt el az
egyik testvérhajónk, az „Aleutian" ― hét perc alatti Kapitánya különben itt van a mi hajónkon, az
utasok között. Mesterségét ott kellett hagynia szegénynek, pedig első rangú tengerész ám! Ott,
azaz alacsony, fekete hajú ember, ő süllyedt el az „ Aleutian"-nal, de mégiscsak egy ember
odaveszett. Kitették. Kár érte. Nála jobbat úgysem kapnak Szegény fickónak átkozott balszerencs
éje volt; mindnyájunkkal megtörténhet.
Hiszen alig van év, hogy itt pórul ne járna egy-két hajó. Ez az enyém is kétszer nekikoppant már
a zátonynak, de szerencsésen megúsztuk nagyobb baj nélkül. Most már a legtöbb hajónak dupla
feneke van; ha a külsőt meglékelné is a zátony, a víz mégsem tódulhat a hajó belsejébe.
Az apály és dagály közti óriás különbség ― itt az alaszkai parton a legnagyobb a világon, ké
temeletes háznak megfelelő ― tetemesen megnehezíti a zátonyok közti eligazodást. Víz alatti
szirtek, melyek felett dagálykor bátran el lehet hajózni, apálykor bezúzhatják a hajótestet
Most is állandóan folyik az Inside Passage szabályozása, most is állandóan kutatják a vízfelület
alatt lappangó sziklákat. Két hajó közé feszített, meghatározott mélységre beállított drótkötelet
vontatnak. A drótkötélre felszínen lebegő bóját erősítenek, az jelzi a kötél munkáját. Ha sziklába akad,
a bója lebukik, akár a horgász parafája, így rögzítik a zátonyok helyét. Mondom, manapság már
nagyon megkönnyült a kapitány helyzete, de képzelje el, mi volt itt az aranyláz idején! Mikor még se
bója, se térkép, se duplafenekű hajó nem volt. Alaszka partvidékét azóta is a „Csendes-óceán
temetőjeként" ― The graveyard of tbe Pacific" ― emlegetik.
Eme biztató szavakra nyilván tátva maradhatott a szám, mert kapitányunk abbahagyta az Inside
Passage méltatását, és átcsapott hajójának dicséretére, számtalan kiválóságának ki domborítására. El
akarta velem feledtetni az előbb mondottakat.
―

Csak arra kérem ― fejezte be elő adását ― , a többieknek ne mondja el, amit a zátonyokr

ól említettem. Mégsem helyénvaló, hogy saját kapitányuk ijesztgesse ő ket. De minthogy hallom, í
rni akar az útjáról, szívesen szolgáltam néhány adattal. Vállalom értük a felelő sséget.
― Még azt is megírhatja, hogy rettenetes nehéz dolog itt kapitányi rangra emelkedni. Rengeteg a
pályázó, van kiből válogatni. Fizetésem pedig havi háromszáz dollár. Kérdem, hogyan aránylik ez a
roppant felelősséghez, kemény szolgálathoz, állandó nyugtalansághoz? Könnyen beszél a többi
kapitányi A nyílt tenger gyerekjáték ezekhez az álnok szorosokhoz képest...
Lehet, hogy igaza van. De én mégiscsak jobb szeretek ezek közt a szép, csendes fjordok közt
kanyarogni, mint odakint valami viharban hánykódni. Sokkal megnyugtatóbb dolog ez. És sokkal
egészségesebb.
Déltájban Prince Rupert kikötője előtt haladunk el. Itt a kanadai transzkontinentális vasút
végállomása. Nem kötünk ki, az itteni utasokat kanadai hajójárat szállítja.
Délután elfogy mellettünk a kanadai part. Elértük Alaszka legdélibb csücskét, bejárunk első
kikötőjébe: Ketchikanbe.
Itt maradunk néhány óra hosszat, sietünk hát kiszállni, hadd lássuk, milyen járás esik Alaszka
földjén.
Ezt ugyan kétórás ittlétünk alatt se sikerült kitapasztalnunk, mert padlón jártunk folyton meg
falépcsőn. Ketchikan a hegyoldalba épült. Legalsó házai vízben állnak, cölöpökön, mögöttük egymás
fölé sorakoznak a többi házacskák, hegyoldalba rakott fafészkek. Fából van az egész város, fából az
épületek, fapadlóból az utcák, valamint az utcákat összekötő, mohlepte lépcsők. Az egyes házak
bejáratához is fagrádics vezet, a ketchikaniek létrán másznak haza, mint a tyúkok. Kocsijaikat saját
maguk húzzák, lovat nem eresztenek a padlós utcára, patkójuk elkoptatná, fölszaggatná a deszkát és
összerázná az egész várost.
Nedves, langyos, azt mondhatnám, trópusi a levegő. Ködös eső szitál. Csepeg, gőzölög a fenyőés halszagú favároska. Ketchikan ugyanis halászváros. Alaszka halászati fővárosa, az alaszkai
halászflottilla kikötője. Lazacváros, lazacfogásra alapítja életét. Az alaszkai partvidék száznegyven

lazackonzerváló üzeme közül a legszámottevőbbek itt dolgoznak.
Lazacán kívül csapadékáról híres ez a város. Évente háromszáz esős nappal büszkélkedik,
naptárában vörös tintával jelöli meg az -esőtleneket, 1 ketchikaniek mindennapi ruhája a gumikabát.
Közismert ketchikani anekdota: idegen jövevény kérdi egy ottlakótól, hogy itt vajon sose áll el az
eső ? ― Nem tudnám megmondani ― . feleli a ketchikani ― , még csak húsz éve, hogy itt lakom.
Az állandó nedvesség, valamint a japán tengeráramlat, a Kuro Sivo melegítő hatása
következtében örökzöld, trópusi bujaságú vegetáció díszíti Ketchikant. Apró virágoskert rikít
valamennyi faházikó előtt. Derékig érő páfrányosok, vadmálna és vadribizli bokrok, smaragdszínű
mohapárnák és kékesszürke zuzmók díszlenek, ahol sziklák, falépcsők és utcapadlók rései közt
sikerült a talajba kapaszkodniuk.
A japán áramlat az egész Panhandle-t ― Alaszkának e majd ötszáz kilométer hosszú, de csak
negyven kilométer széles, délre nyúló szalagját ― éri, s annyira felmelegíti, hogy klímája olyan k
ülönböző a tulajdonképpeni Alaszkáétól, mint a Riviéráé az Alpesekétő l. A Panhandle partja
mentén sose fagy, nem is havazik. Pedig a hegyek tetejét örök hó koronázza.
Ketchikan az alaszkai Riviéra déli bejárója. Felette havas ormú, öröktelű hegyóriás csillog, de
lábát öröknyarú, langyos tenger öblögeti. A japán áramlat hozta meleg levegőnek, meg a havasok
jeges leheletének összetalálkozásából fakad Ketchikan évi háromszáz napi esője.
A hegyekből lemorajló patakok egyike a falu kellős közepén tajtékzik végig. Mintaképe a jó
„salmon-creek"-nek. ― lazacpataknak ― , hazajáró útja annak a bátor, önfeláldozó, tragikus élet
ű halnak, melynek Alaszka életében majdnem olyan fontos szerep jutott, mint az aranynak.
Néhány szót erről az ezüstrózsaszínű vándorról, mely évente mintegy ötször annyit jövedelmez
az Egyesült Államoknak, mint amennyiért Alaszkát megvásárolták.
A lazac tulajdonképpen tengeri hal, négy-ötéves életét kint tölti a sósvíz végtelenjében, csak ívni
jár be az édesvízbe és ― meghalni. Édesvízben látja meg a napvilágot, fent, valamelyik hegyi patak
rejtett ágában vagy félreeső tó magányában; de alig él, már ott is hagyja a szű k otthont, nagy
útra kel. Lesodródik a tengerbe, négyéves tartózkodásra az óceán ezer veszélye közé, ott erő södik
fel három-, hat-, tíz-, húszkilós nagyhallá. Míg csak el nem fogja a honvágy, eszébe nem jut szülő
helye, odafent a zuhatagos patak kristályvizében. Akkor abbahagyja tengerjáró kóbor életét,
visszatér a szülő i patakba, ugyanazon a torkolaton, melyen annak idején kilépett a tengeri nagyvilá
gba. Felúszik, megkeresi eredetének rejtekhelyét, hogy lerakhassa petéit, és eleget téve a természet
törvényének, befejezze kalandos életét. Hogy ott pusztulhasson el, ahonnét ötödéve, tudatlan
halgyermek korában útra kelt.
Ilyenkor, augusztus közepén kezdődik a lazacvonulás ideje, sőt már folyik is javában a lelkes
vándorlás, a tülekedő, egymáson túltenni akaró, akadályokat semmibevevő verseny, fel a patak
rohanó árja ellen, fel a mellékágakba, a hegyi tavakba, védett vizű ívó- helyekre, ahol majd újabb
futó veszi át az élet stafétáját, ahol majd újabb szem toldódik számtalan lazacgenerációk végtelen
láncába.
A Ketchikanen átsustorgó patak kristályzöld vizét most pirosbarnára sötétíti a töméntelen lazac.
Egymás hegyén-hátán tolakszanak, tömör lazactömeg tölti ki a patak medrét.
Hiszen itt még csak könnyű haladni, itt még jó az „út", elég mély a víz, itt még csak úszni kell,
noha kissé szűk is a férőhely a tenger tágassága után. A feketeleves azonban, az csak később jön,
feljebb. Ott kezdődik majd a haddelhadd, a sokféle akadályok sorozatai Mert akadályverseny ám ez,
élethalálra ― jobban mondva csak halálra szóló steeplechase, sziklaugratókon, kő lépcső kön, sz
ámtalan apró vízesésen, sekély vizű zuhogón keresztül.
Ezeken nem lehet ám egyszerűen átsuhanni! Küszködni kell, erőszakkal, halálmegvetéssel.
Kiugrani, acélrugó módjára kipattanni a vízből, átdobódni az akadályon, mindenáron, akármilyen
keményen koppan is a szikla visszaeséskor, akárhogy sajognak is az éles kövek marcangolta sebek,
akárhogy fogy is az erő, csak előre, neki, fejjel a falnak. Az élet itt már úgysem fontos, mindegy,
hányan pusztulnak el, hányan verődnek holtra a fűrészfogú sziklákon ― elegen lesznek, akik megú
sszák, akik felküzdik magukat az ő si fészkek végállomásáig.
Szánalmas, megkapó látvány! Mondják, hogy az ívóhelyekre beérkező lazacok ― vannak,
melyek a Yukon folyó mellékágain háromezer kilométerre is felkínlódnak ― háborúból jövő ,
vert sereghez hasonlóak. Félholtan érnek a célhoz, összevissza törő dötten. Véres sebek, sziklavá
gta hasítékok csúfítják az ezüstfényes pikkelyruhába öltöztetett hadat. És bű zlik a partra vetett
haldög sokasága.
Halhullákat sodor völgynek a patak. A nagy úton győzedelmeskedőket ugyanúgy, ahogy
lesodorta az útközben kidőltekét is, a silányakét meg a kishitűekét.

Szaladnak a patakok lefelé, elragadják a lazachullák tömegeit, friss jeges vizükkel tisztára
mossák a vérfürdőt, egy letűnt lazacgeneráció tragédiáját. És néhány hónappal később már ismét
lazacokat fognak völgynek sodorni, de még csak ujjnyiakat, fürge kis gondtalanokat, öt évre való
életkedvvel, kalandvággyal és törhetetlen kötelességérzettel megtöltött halcsemetéket.
Azonban elég az ábrándozásból. Hagyjuk itt a patakot, gyerünk vissza a hajóra, mert már igen
türelmetlenül kürtöl, indulni akar.
Pedig még annyiféle néznivaló lenne itt, annyi feljegyezni való. De úgy sietünk, még a látottakról
sem tudok beszámolni: a lazacfogás és -konzerválás módjáról, a mongolképű bennszülöttekről, meg a
lépten-nyomon álló, tarkaszemű totemoszlopokról, az indiánok faragott családfáiról. Ezekről majd a
hajón, de még az éjjel, mielőtt újabb benyomások halmozódnak a maiakra.
Esteledik már, amint kiúszunk Ketchikanből, az örökké ázó, halszagú deszkavároskából.
Továbbra is szigetek közt, ködbe vesző, fekete fenyvesfalak mentén kanyargunk északnak.
Szakadatlanul esik. Sűrűsödik a ködhomály. Sötét éjszakánk lesz, a kapitány aligha kerül ágyba
reggelig.
Éjfél elmúlt. Mostanig vertük a kártyát, pilseni sört ittunk rádiókíséret mellett. Japánt hallgattuk,
meg San Franciscót. Percenként ordít a hajókürt, bele-belebömböl a ködbe, ijedtében ijesztgeti a
koromsötétséget. Lelassított gépekkel haladunk, tapogatózva, mint a világtalan, hogy orrunkat bele ne
üssük valamibe.
Az állandó kürtölés nemcsak a netán szembejövő hajót figyelmezteti. A kapitány gyakorlott füle
a kürtjel visszhangját figyeli, a kétoldali hegyfaltól visszaverődő hang útjának időtartama mutatja a
parttól való távolságunkat. Hallom, hogy régebben állandó kürtszóval jártak itt a hajók, s ködös
éjszakákon csupán a visszhang irányította a kormányost.
Remélem, nekünk a dudánál egyéb miheztartásunk is van. Szép dolog a jó visszhang, nem
mondom. De hajókormányzásra tán mégsem száz százalékig alkalmas. Szeretem a primitív
szokásokat, de nem a navigálásban.
Pótlólag még egyet-mást a Ketchikanben látottakról:
A tengerből a patakokba igyekvő lazacok húsa csak addig élvezhető, míg el nem hagyják a
sósvizet. Az édesvízbe került, Ivásra készülődő lazac teste megpuhul, megsápad, vizenyőssé,
ehetetlenné válik. Legjobb tehát a patakok vagy folyók torkolatánál elfogdosni őket, mielőtt még az
édesvízbe beúsznának. Folyótorkolatban nincs hiány, Alaszka földjéről ezer-egynéhány lazacos folyó
ömlik a tengerbe. Halcsapdával (fishtrap), a folyó torkolatával szemben a tengerbe feszített,
helyenként kilométer hosszú dróthálókkal dolgoznak a lazachalászok. A halcsapda azonban rendkívül
költséges felszerelés, csak a halkonzerváló nagyüzemeknek telik ilyenre. Hatalmas halmennyiséget
fog egyszerre, minek következtében olcsón dolgozik, és lassanként kiszorítja, sőt kenyértelenné teszi
a bennszülötteket, valamint az idetelepített fehér halászokat is, kik ez ideig egyszerű, maguk
készítette hálóval halásztak, fogásukat a halkonzerválóknak adták el, ebből éltek. A konzerválók
hajói végigjárták a partot, ott vásárolták össze a halat, ahol kaptak.
Most azonban, mióta minden nagyobb üzemnek saját halcsapdája van, állandó harc dúl a
csapdások és nemcsapdások közt. Vagyis a gazdag, külföldi befektetéssel dolgozó kizsákmányolók és
| keresetüktől megfosztott szegény halászok közt.
A csapdák kipusztítással fenyegetik a halállományt ― ezt dühös ketchikani halászoktól
hallottam ― , mert még a jövő generáció elő állításához szükséges hal is megfogódzik bennük,
nem jut fel az ívóhelyekre. A ketchikani csapdára ezt ugyan nem lehet ráfogni, mert | patak csak ú
gy nyüzsög a haltól. Legjobban fáj az itt lakóknak ― ezt is a dühös halászok mondták ― , hogy a
konzerváló üzemek munkássága nagyrészt japán és kínai, éhbéren tartott ázsiai munkaerő . A
csapdások tehát kiviszik Alaszkából a nagy értékű halat, és nem hagynak itt cserébe egyebet,
mint elégedetlenséget. A „ csapdás" ― aki többnyire nem személy, hanem valami gazdag kü
lföldi társaság ― Alaszka lakói közt gyű lölet tárgya. Méltán az.
Sajnálom, hogy ennyire belemelegedtem az alaszkai halkérdésbe. Még órák hosszat beszélhetnék
róla, de hiszen ― ismétlem ― ez vadászkönyv akar lenni, nem pedig halászkönyv. Azonban
akkora halszag volt abban a Ketchikanben, és annyit beszéltek nekem halról a nap folyamán, hogy
egyébre se tudok gondolni. Pedig magam nem vagyok halász, tán két sovány keszeget sem fogtam
életemben, az is véletlenül akadt a horgomra.
Mindennek ellenére a ketchikani konzervgyárról, az iron chinkröl mégis meg kell emlékeznem.
Ezt kihagyni udvariatlanság lenne, ennyire mégsem sérthetem meg a ketchikanieket.
Alaszka halkonzerváló üzemeiben mindig az Ázsiából importált sárgabőrű munkásság volt a
legkeresettebb. Főleg kínaiakkal és Fülöp-szigetiekkel dolgoztattak. Ma már gép végzi a munka nagy
részét, az iron chink ― a „ vaskínai". Így hívják, minthogy vasból van, és annyi munkát elvégez,
mint azelő tt ötven válogatott kínai.
Rendkívül érdekes, amint a halászbárkából kihányt, még vígan rúgkapálódzó lazactömeget
kezelésbe veszi a „vaskínai". A belsejében működő kések leszabják minden egyes hal fejét, farkát és
uszonyait, valamint belső részeit is eltávolítják. Meglepően szellemes találmány, nem nagyobb egy
jókora szekrénynél, és tíz óra alatt harmincezer lazacot megnyirbál. Az ily módon csúffá tett halak

tisztító", majd pedig feldarabológépekbe kerülnek, míg végül bádogdobozokba zárva, világgá
szállítják őket. A ketchikani öbölben tartózkodó lazacok élete tehát soha meg nem szűnő
bizonytalanság. Egyikük sem tudja, melyik pillanatban kerül bádogdobozba.
A földkerekségen elhasznált konzervlazac háromnegyed része alaszkai. A ketchikani halüzem
egymaga nyolc― tízmillió doboz lazackonzervet készít évente. A ketchikani vaskínainak tehát jó
egynéhány lazacot le kell fejeznie, mire tízmillió doboz megtelik. És minthogy tudvalevő leg fejét
ő l bű zlik a hal, a ketchikani halszagon többé ne csodálkozzunk.
Az itteni bennszülötteken nehéz eligazodni. Az alaszkai „indián" különben sem hasonlít
Észak-Amerika rézbőrű fiaira. Arcbőre sárgás, pofacsontja bütyökben áll ki, akár a telivér mongolé,
szeme is ferdén metszett japán szem. Alaszka indiánjainak minden arcvonása Ázsiát emlegeti. Onnét
erednek ők, a túlpartról. Itt rekedtek, mikor a Bering-szoros szétpattantotta egymástól a két
kontinenst.
Ketchikan indiánjai különben sem tisztavérűek már. Sok a bevándorolt japán, kinai, Fülöp-szigeti,
sőt akárhány fehér ember is akad, aki indián nőt vett feleségül. És minthogy valamennyien európai
módra öltözködnek ― ócska pantallóba, angol sapkába ― , még tán a szakértő se tudná első
pillantásra megmondani, vajon telivér indián áll-e elő tte, vagy a sokféle keverékek valamelyike.
Az idegen utazó nem sok szépet mondhat róluk. Alacsony, csúnya, beteges emberkék, kivesző fé
lben vannak. Az alaszkai bennszülöttek harminc százaléka tüdő bajos.
Pedig érdekes múltjuk lehet, ősidőktől származó tradíciók, szigorú erkölcsi törvények, homályos
mítoszok kísérik vesztébe ezt a szerencsétlen népet.
Ketchikan indián hajlékai előtt sajátságos faragású bálványképek, úgynevezett totemfák lepik
meg a látogatót: fatörzsből szobrászott, tarkára festett, hat-tíz méter magas oszlopok. Egymás fölé
sorakozó, fantasztikus állatfejeket ábrázolnak vagy ember fejű állatokat, kidülledt szemű,
fogvicsorgató lidérceket. Húshagyókeddi maskarák ezek, szentivánéji álom-alakok, futurista
agyrémek ― ahogy tetszik. Valójában pedig családfák, ő si címerek, elő kelő nemzetségek lesz
ármazását hirdető , fába vésett képírások.
A totem voltaképpen törzs jel. Annak idején, a műveltség kezdetleges fokán, az ember bizonyos
lelki rokonságot tartott az állatvilággal. Sőt gyakran valamely kiválasztott állat egyenes
leszármazottjának vallotta magát, aminek bizonyságául törzsjelnek, címernek ― totemnek vá
lasztotta az illető állatot. Mondhatnánk tehát úgy is, hogy a totem szimbólum, szimbóluma az
ember ama ő si kultuszának, hogy rokonságát, ső t esetenként eredetét is az állatvilágban keresse.
Mindnyájan tudjuk, hogy a jelenkor kezdetleges műveltségű népei ma is emberi, sőt emberfeletti
intelligenciát tulajdonítanak egyes állatoknak. Még saját gyermekkorunk meséi is totemi logikán
alapulnak: a mondáinkban előforduló állatokat megértő barátainknak tartjuk, tanácsot kérünk tőlük,
szövetkezünk velük. A heraldika címerállatai ugyancsak totemek: Anglia oroszlánja, Franciaország
kakasa, Oroszország medvéje, vagy teszem, a Hunyadiak hollója ― mindmegannyi totem,
mindmegannyi ereklyéje az ember és az állat közti szoros kapcsolat ő si gondolatának.
Mi ugyan már csak sértő szándékkal illetjük egymást állatnevekkel, de a primitív népek közt az
ilyesmi még kitüntetésszámba megy. Náluk nem inferioritást jelent, ha valakit Kígyónak, Vízilónak
vagy esetleg Marhának titulálnak, hanem kiválóságot, emberfeletti erőket.
Az állatfajok formáinak átváltozása, a darwinizmus tudományos -elképzelése, mintha némi
rokonságban lenne a totemizmus barbár hitével. Mintha csak a totemizmus is Darwin malmára
hajtaná a vizet, mintha csak az alaszkai totemfák mindegyike egy-egy virága lenne Darwin mester
kalapja bokrétájának.
Dél-Alaszka valamennyi indiántörzse ― melyek közül a partvidéki Hajdák és Tlingitek a
legismertebbek ― két fő családra, a Hollók és Sasok családjára oszlik. Ezek viszont számos
alcsaládból, alakulnak: a Medve, Farkas, Bálna és Cápa családok a Hollók közül, a Lazac, Fóka és
Béka családok pedig a Sasok közül kerülnek ki. Még több ilyen alcsoport van, de eredetileg mindny
ájan Sasok vagy Hollók.
Ez a két nemzetség, ez a két pólus, ez a fehér és fekete, egymás kiegyenlítésére törekszik. A két
fő törzsnek keverednie kell, a beltenyészetet meg kell akadályozni, ősi törvény tehát, hogy a Hollók
leszármazottja csak Sas-nemzetségbelit, Sas-legény csak Hollólányt vehet feleségül. Emez ősi
parancs betartásának őre, a törvény szerinti leszármazás bizonyítéka: a totemfa.
A ház előtti totemoszlop tetején gubbasztó vörös szemű, zöld csőrű hollófej, az alatta következő
pókhasú béka, vagy fogpasztahirdetés módjára, fehér emberfogsort vicsorgató szamárfülű medve
világosan beszél a bennszülötthöz. Nemcsak azt jelzi, hogy ki lakik a házban, hanem pontos
származási bizonyítványt is szolgáltat az illetőről, szemléltetően illusztrálja, hogy a háziúr ki fia borja.
Félreérthetetlenül tudatja az arrajáróval, vajon rokoni vagy idegen nemzetségbeli hajlék van-e előtte,
tárt karokra vagy pedig zárt ajtókra számítson-e?
Hallom, hogy az alaszkai indiánok családi életét a nő kormányozza. ő a tulajdonképpeni családfő,

fontos kérdésekben ő dönt, a családi totemfák legtetején az Anya címere díszeleg. Az Atya
mellékszemély. Elkerülhetetlen, de nem fontos. Az ő címere csak alább következik, sokkal kisebb és
kevésbé pompás kivitelben. Az újszülött is mindig az Anya címerét örökli ― az Apáé alkalmasint
úgyis bizonytalan. Képletesen tehát úgy is mondhatnánk, hogy az alaszkai indiánok jegygyű rű jét
a menyasszony ujjára, s a vő legény orrába húzzák!
A mind ez ideig dívó többnejűség korszaka alatt az indián családapa sora nem valami irigylésre
méltó lehetett. Féltucat női családfő, kissé túlméretezett háziáldás.
Az Unió megszüntette a többnejűséget. Jóformán minden nagyobb helységben templomot és
iskolát építtetett, s véget vetett az eddig széltében-hosszában dívó rabszolgaságnak is. Ezzel
természetesen az ősi totemrendszernek is befellegzett. Immár fehér tanítók oktatják a rézbőrű
kamaszokat, misszionárius esketi az indián vőlegényt, kinek ezentúl be kell érnie egy asszonnyal, ami,
a fentiek mérlegelése után, valóságos jótétemény lehet számára.
De hiába, engem mégis mindig elszomorít, mikor ilyen, múltjával szakított, civilizáció
csonkította vadembert látok. Iskolát és mozit járó, angol pipát szívó, bárban söröző, boldogító
jelszavakkal lóvá- tett, idegen törvényekkel megnyomorított, keresztvíz mosdatta indiánt. Vesztükbe
rohanó Utolsó Mohikánokat. Akiket megtanítottak zsindelyes villát építeni az ősi kunyhó helyébe,
akik szemrebbenés nélkül kidöntik az építésnél útba eső totemfát, és talán még be is fűtik vele
modern takaréktűzhelyüket. Hiába vicsorgat rájuk az ősapai totem, a Nagy Medve fogsora, ők már
nem hallják az Örök Vadászterületekről leszóló főnökök intő sugalmát. Ők már nem hiszik el, hogy
hollók nemzették őseiket, nem tudják, miképpen kell megidézni a Nagy Szellemeket, nem értik meg a
vízesés morajába vagy az ég dörgésébe rejtett szavukat. Szegény, felvilágosult, öngyújtóval felszerelt,
de faji büszkeségüktől megfosztott indiánok! Szárnyaszegett sasfiókok.
A büszke totemfák nemsokára eltűnnek innét, gazdát cserélnek. Pénzéhes, hitszegő indiánok
eladják, gazdag turisták összevásárolják. Rabságba kerülnek, örök számkivetésbe, madárijesztőnek
valamelyik kaliforniai szappangyáros kertjébe.
Csodálatos, hogy be nem reked ez a mi hajókürtünk. Jó torka lehet, megszokta a ködben való
bömbölést. Ezen a hajón mindig gondoskodnak arról, hogy ne lehessen aludni. Hol kutya üvölt
alattam, hol hajókürt felettem. Bizonyára a kapitány is attól tart, hogy elálmosodik a hídon, azért
kürtöltet ilyen kitartással.

AUG. 13.
A „YUKON" FEDÉLZETÉN
Reggel az orosz idők emlékét hirdető Vrangel kikötőjében álltunk vagy fél órát. Hallom, hogy
Vrangel is fából van, ott is mindig esik az eső, ott is sok a totemfa meg a halszag, s hogy az aranyláz
idején onnan indultak a sokat emlegetett cassiari aranymezők felé. Ennyit hallottam Vrangelről. De
nem láttam, mert misre felébredtem, már elhagytuk.
Még mindig szemetel az eső. Fokozatosan hűl a levegő, magasodnak körülöttünk a hegyek,
gyarapszik a tetejükön a hó. Apró jégdarabok úszkálnak a Vízen. Észak előfutárjai, az egyelőre még
láthatatlan gleccserek le-leváló törmelékei.
Mitkov, majd pedig Kuprijanov szigetei vonulnak el mellettünk. Mintha leszakadt darabkái, soha
többé visszatérni nem tudó szám- űzöttei lennének a nagy parti fenyveseknek.
Alighogy az orosz nevű szigetek eltűntek, izgalom moraja fut végig az utasok csoportján.
Töltögetik fényképezőgépeiket, vitatják, vajon ki milyen lencsenyílással, ki hányad másodperccel
exponáljon, egymást taszigálják fel a fedélzetre: előttünk az első valóságos gleccser, az a bizonyos,
melynek letöredezett morzsáival már reggel óta találkozunk. A gleccser tiszteletére az idő is
valamelyest kitisztul; még a Nap is megkockáztat egy-két pillantást, kifényesíti a tengerpartig leomló
kékesfehér, jéggé dermedt zuhatagot.
A gleccser lába előtt kisebb-nagyobb jégtömbök serege úszkál. Mondják, hogy régebben, a
fagyasztó üzemek ideje előtt, itt szokták jegelni a konzerválókba szállítandó halat. Olcsó jég volt.
Most se drágább, matrózaink vashálóval merítik ki a konyhára valót.
Déltájban ismét kikötőbe futunk: Petersburg kivételesen nem orosz eredetű. Valami Péter nevű
norvég halászról nevezték el, aki elsőnek telepedett ide, a Le Conte nevű hatalmas gleccser
ingyenjegének közelébe. Petersburg ugyancsak cölöpökre épült, fából való halászközség. A
Ketchikanről elmondottak Petersburgra is ráillenek. Aki egyik alaszkai kikötőt látta, az látta
valamennyit.
Nem is vesztegelünk itt soká, útban vagyunk ismét. Kígyózunk, csavargunk északnak, tükörsima,
ezüstfényes országúton.
Baranof, Chichagof, majd pedig Admiralty szigetét érjük "útvonalunk bal oldalán;
mindmegannyi tengerben úszó őserdődarab.
Ezen a három szigeten sok a grizzlymedve, sőt már az óriás barnamedve, a kodiakmedve is szép
számmal előfordul rajtuk. John M. Holzworth nemrég megjelent könyvének (Wild Grizzlies of Alaska)
páratlan medvefelvételei itt, Admiralty szigetén készültek.
Baranof szigetén épült Sitka, Alaszka legrégibb helysége, volt fővárosa. 1800-ban alapították az
oroszok. Itt volt az orosz helytartó székhelye, a cári prémvadászok főhadiszállása. Sőt később, az
Unió birtokba lépése után is, még negyven évig ez volt Alaszka fővárosa. Csak 1912-ben adta át
elsőbbségét a jelenlegi székhelynek, Juneau-nak. Azóta igen elhagyatott, csendes kis hely lett

Sitkából. Fekvésénél fogva is teljesen kiesik a hajójáratok útjából. Emlékeiből tengődik, régi orosz
dicsőségről álmodik. Orosz temploma nevezetes műemlék. A benne őrzött régi Mária-képért, a híres
„Kazáni Madonnáért" 25 000 dollárt kínált nemrég J. P. Morgan, a közismert milliomos műgyűjtő.
Szerencsére nem kapta meg. Továbbra is Sitkába kell utaznia annak, aki látni akarja a Kazáni
Madonnát. A sitkai templom, amint hallom, sokféle egyéb régiséget is rejteget. Az orosz fővárosból
kerültek ide annak idején, hosszú, fáradságos szállítás árán, messze Szibérián keresztül. Lám, komoly
mű- értékek is vannak Alaszkában, nemcsak lazacok és grizzlymedvék.
Estére kéne Juneau-ba, a fővárosba érnünk. Ott székel a fő- vadászhivatal, ott dől el, vajon
megkaptam-e különengedélyemet, amelyért New Yorkból sürgönyileg folyamodtam.
A rendes vadászjegy ugyanis évente csupán egy jávorszarvas és egy vadbirka lelövését
engedélyezi. Ami nem sok, főképpen, ha Budapestről kell ideutazni érte. És különben is mindig
kétséges az eredmény, ha ismeretlen, eddigelé soha nem látott vadból csak egyeden példányt szabad
ejteni. A legnagyobb elővigyázat mellett is megesik, hogy gyengébb, nem megfelelő trófeájú állat
kerül terítékre. Bosszantó tévedés, melyet lehetetlen jóvátenni, akármilyen kiváló agancsok is
mutatkoznak azután. Ezért küldtem kérvényt Washingtonba, az illetékes minisztériumba, engednék
meg, hogy a rendes járandóságomon felül még egy jávorszarvast s még egy vadjuhot lőhessek. Azt is
kértem, hogy amennyiben az engedélyt megkapnám, sürgönyileg tudassák a juneau-i vadászhivatallal.
Nem valami sok a reményem; hallom, nemigen bőkezűek az efféle kivételes engedélyek
osztogatásában.
Éjszaka van, mire beérünk Juneau révébe. Kitisztult az ég, hideg van, süt a bőid, szellemfényt
szór a fekete hegyek havas ormára. Közvetlenül a városi lámpák sziporkái mögött sötétednek a szinte
merőlegesen égnek törő hegyfalak. Tetejük mintha előrehajolna, mintha már-már egyensúlyát
vesztené és rádőlne a tövében meghúzódó kis Juneau-ra. Nem is értem, hóolvadás idején miképpen
menekül a lavinák elől, csodálom, hogy el nem temetik a kétezer méter magasságból alázúduló
hógőrgetegek.
Már éjfélre jár, de ilyenkor, hajóérkezés éjjelén mindenki talpon van, tárva-nyitva minden
kocsma, minden üzlet. A hetenkénti hajó eseményszámba megy, ez az idegenforgalom napja,
ilyenkor lehet keresni. Prémen, rozmáragyarból faragott apró totemen, puha jávorbőr-mokasszinon,
indián tolldíszen túladni, százféle haszontalanságot az emlékgyűjtő turisták könnyen lelkesedő és
még könnyebben becsapható seregére rátukmálni.
Egyik bazárból felhívom a vadászhivatalt, habár vajmi kevés a reményem, hogy éjnek idején
bárkivel is beszélhessek.
Mégis jelentkeznek, sőt közlik velem, hogy a fővadászmester (Gamewarden) tud már
érkezésemről, azonnal értesítik a lakásán, csak jöjjek a hivatalba, mire odaérek, ő is ott lesz.
Erre nem számítottam, éjféli hivatalos órákra nem voltam elkészülve. Sietek is végig a forgalmas
főutcán, boltajtókból hadonászó árasok betessékelő szóáradatában, és nemsokára, néhány sötét
sikátorban való tévelygés után, meg is találom a faházak közül kiemelkedő jókora kőépületet,
amelynek második emeletén székel a vadászati hivatal.
A Gamewarden, akinek az íróasztala felett terpeszkedő, irdatlan jávorszarvasfej szinte torkomon
akasztja mondanivalómat, jóleső szívességgel fogad. Ne is mondjam, mi járatban vagyok, megjött a
különengedélyem Washingtonból, két jávorbikát lőhetek, meg két vad juhot, a legnagyobb rendben
van minden. Kérdésemre, hogy vajon reménykedhetem-e ekkora jávorlapátost keríteni, mint ez az
íróasztal feletti, azt feleli, hogy szégyen lenne Alaszkára, ha ilyet vagy még ennél is különbet nem
lőnék.
Reméljük tehát a legjobbat Engem is módfelett bántana, ha Alaszka szégyenben maradna.
Megköszöntem a fővadász szívességét, zsebrevágtam az engedélyt, s egy utolsó sóvár pillantást vetve
a| kampós orrú jávorfej szédítő agancsára, elégedetten tettem be magam mögött az irodaajtót.
Csak két társamat sajnálom, nekik nincs különengedélyük, annak idején elfelejtették kérelmezni.
Tudom, lesz mit hallanom, ha majd meglebegtetem előttük ezt az Írást.
Még egy óra hosszat kóboroltam Juneau utcáin. Nézegettem a szűcsök prémkészletét, turkáltam a
bazárok sokféle limlomja közt. Indián tolldísz, békepipa, tomahawk, varázsszer, totem,
medvefogfüzér, eszkimó „parka", fókabunda, rénszarvasruha ― ezek a legkelendő bbek. Öreg
turistanő k garmadával veszik az ilyet, s a hajóra visszatérve, indiánfő nöki mezben jönnek le
vacsorázni, csatabárdot suhogtatva.
Gusztáltam az ékszerészek helybeli termésű aranyrögeit, emelgettem néhány grammostól
kétkilósig minden súlyváltozatban elém tálalt aranydarabokat. Alakra a szilveszteri ólomöntés átabota
produktumaira emlékeztetnek. Elképzeltem a bányász arcát, mikor kincssóvár szeme efféle
másfélkilós rögbe akad, elképzeltem azt is, hogy mennyi szenvedés és mennyi bűn, mennyi csalódás,
hány emberélet tapad ehhez a csillogó törmelékhez, ehhez a szemünket vakító, lelkünket megrontó,
világunkat mozgató, kedves mindnyájunkkal a bolondját járató, itt a juneau-i boltos asztalán oly
igénytelennek tetsző fémdarabhoz.
Megtudtam, hogy a háromezer főnyi város fő büszkesége a hegyoldalba három kilométernyire
befúródó Gastineau-aranybánya, amely lelkiismeretes pontossággal négyévenként megkeresi Alaszka
eredeti vételárát, színaranyban. A közeli Mendenhall gleccser alól előtörő hegyi patakok hajtják a
hatalmas villanyfejlesztőt, az aranybánya sokféle gépének, valamint a part mentén sorakozó
fűrésztelepeknek az erőforrását.
Télen már délután két órakor lámpát gyújtanak Juneau-ban, s másnap reggel kilencig égetik.
Ilyenkor viszont este tízig világos van, éjfél után pedig már hajnalodik. Az alkonyat pírja nem oszlik

el teljesen. Halvány lazacszínű sejtelem alakjában átvonul a keleti láthatárra, hogy ott hamarosan
ismét életre gyulladjon, hajnalpírrá erősödjön.
Megtudtam azt is, hogy itt székel Alaszka kormányzója, és hogy a mellékutcákat, valamint a
hegyoldalba felvezető szerpentineket egybevéve, tizenhat kilométer kipadlózott utcája van
Juneau-nak. Erre különösképpen büszke, ezt lépten-nyomon tudatják a vendéggel. Juneau a
legnagyobb deszkaváros. Sivítanak is a fűrésztelepek, még ilyenkor éjjel is metszik az új padlót.
Végigkomissióztam a főváros tompán dobogó Váci utcáját, vásároltam is ― hosszas tépelő dés
után ― vagy féltucat levelező lapot. Nem is sajnálták a boltosok, hogy elutaztam. Mégsem
panaszkodhatnak, mert hajótársaimon bő ven megkeresték, amit rajtam vesztettek. A hajóhídon
hazakapaszkodó, számtalan csomag alatt roskadozók karavánján látom, hogy a többiek kitettek
magukért. Lelkiismeretesen bevásároltak.

AUG. 14.
A „YUKON" FEDÉLZETÉN
Pohárcsörömpölésre ébredek, és szorongó szívvel konstatálom, hogy kabinomban mindennek
lába kelt. A kofferom kiszaladt az ágy alól, neki az ajtónak, útközben fellökte a kisasztalra esténként
bekészített gyümölcsöt és ásványvizet. A mosdó feletti polcon mindeddig békésen gubbasztó üvegek
fejest ugrottak a mosdótálba, ahol halálra zúzva magukat, tartalmukkal végigloccsantották
széktámlán lógó ruhámat ― facsarni lehet belő le a hajszeszt. Semmi sincs a szokott helyén,
felfedező útra indult minden holmim. Könyveim szanaszét a padlón, borotvaszappanom a papírkos
árban. Csak két Kodakom tartott ki a posztján, ott lógnak a fogason, igaz, hogy ez se az ő érdemü
k. Repülnének ő k is, ha tudnának, hintáznak hosszú szíjukon, úgy kilengenek, hogy fejüket
bele-beleverik a plafonba, de a derék fogas nem engedi ő ket. Olyanokat nyekereg a hajó, mintha
minden csontját köszvény emésztené. Zihálva, rendetlenül ver vasszíve. Sípol a szél odakint, havas
eső veri az ablakot ― a Csendes-óceán nevéhez méltatlan módon mutatkozik be.
Kabinajtóm a szabad fedélzetre nyílik, felnyitni azonban nem lenne tanácsos, mert
meg-megdöngetik a hajón átcsapódó hullámok. De fel akarja nyitni a reggelimet hozó, csurommá
ázott pincér; valóságos akrobatamutatvány, hogy ide tudott tornászni | tálcával. Vízhatlan borító alatt
egyensúlyozza a reggelit. Amint azonban benyit, a vihar kiüti kezéből az ajtót, mely visszavágódva,
telibetalálja a reggelizőtálcát. A tálca ugyan a kezében marad, de egyéb semmi. Ahány darab volt,
annyifelé csörömpöl.
― Sorry ― szabadkozik reklámfogsorát vigyorgatva a néger ételhordó ― , she is a bit fresh
this morning. ― A „ she" alatt a tengert értette. ― Elhagytuk már a szélvédte szorosokat ―
folytatta magyarázatát ― , kint vagyunk a nyílt tengeren. ― It's tbe Shouth- western, you know ―
a „ délnyugati" fúj ― ez messzirő l jön. Ennek Japántól idáig semmi sem állja útját, ráér nekil
ódulni, azért van ekkora ereje. Hozzak másik reggelit ?
― Sose kísérletezzen ― feleltem ― , majd lemegyek az ebédlő be. Dehogyis mentem én le!
Visszakapaszkodtam ágyamba. Ott keseregtem estig, míg csak el nem csendesedett a szél. Most már
hagyján, lehet már közlekedni. Jóllehet az imént, mikor a fürdő kádban ültem, még ki-kiloccsant
belő le a víz, hol az egyik végén, hol a másikon. Pedig félig sem volt a kád.
Kopogtatás nélkül nyílik kabinom ajtaja, kócos matrózfej kukkant be rajta:
― Akar bálnát látni?
Vagy négyszáz lépésre lehet. Felszínre emelkedett, koromfekete tengeralattjáró. Vastagabb végén
van a kéménye: időnként fényesfehér gőzsugarakat lövell felfelé, mint mikor a mozdonyvezető
meghúzza a gőzsípot. Jeges vízben élő, meleg vérű szörnyeteg I Csak néhány pillanatig nézhetjük.
Lebukik. Hiába lessük ― esteledik már, következő felbukkanását már nem láthatjuk.
Micsoda szív lehet az, mely sosem hűl ki ebben a jéghegyeket fürösztő vízben? Mely egy
évszázadig, vagy tán még annál is tovább ver, minden dobbanással vödörszám kergetve a forró,
bugyogó vért, az ötventonnás bálnatest központi fűtését...
A kapitány beszéli, hogy az éjjel S. O. S. jelzést fogott a rádiónk. Így mondta: „We picked up
some distress signs..."
A japán partok felől jött a segélykiáltás, a „Mermaid" nevű hajóról. Nagyon messzire volt tőlünk,
úgysem segíthettünk volna.
Azt is csak most hallom ― eddig bezzeg a vihar miatt nem érdekelt ― , hogy hajnalban
Skagwayben álltunk egy fél órát. Igaz, hogy sötét volt még, sokat úgyse láthattam volna, mégis

sajnálom. Skagwayrő l annyit hallottam, hiszen a nevezetes klondike-i aranyláz idején, 1899, itt,
Skagwayben volt a gyülekezés. Innét indultak neki | félelmetes, ezerméteres Chilkoot-hágónak ―
a legrosszabb út a poklon innen ― , melynek lavinás hóförgetegeiben arany, lázas emberek százai
és teherhordó állatok ezrei pusztultak el.
Még költő is akadt a Chilkooton felkapaszkodó human chain ― „ emberlánc" ― közt. Az ő
feljegyzéseibő l veszem e sorokat:
Sosem felejtem el. A hegyet megrohanták,
Súlyos terhükkel kapaszkodtak, mint a hangyák,
Konok-keményen, kietlenül is gátlástalan,
Átkozva Istent s harsogva a jelszót: ARANY.
A Chilkoot kockázatos leküzdése után következett a Yukon örvényes sziklamedrében való
nyaktörő ladikázás, és csak azután, hetekig tartó élethalálküzdelem után az Ígéret földje: Dawson,
Whitehorse, Klondike. Könyvekből és mozivászonról ismert nevek, kalandvágyók és desperádók,
hamiskártyások és törvénykerülők aranyéhes hordájának gyülekezőhelyei. Órák alatt szerzett s még
rövidebb idő alatt elvert milliós vagyonok, remény és csalódás, öröm és szenvedés, éhhalál, skorbut,
lefagyott tagok ― ez mind itt történt Skagwayben, ahol reggel mélyen aludtam az akkor még
nagyon rendes kabinomban.
Útitársaim mondják, hogy ma már nagyon csendes, érdektelen kis hellyé változott. Fiatalságának
kicsapongásait senki se nézné ki belőle. Halszagú favároska, akár a többi. Alig ötszáz lélek lakja,
pedig a klondike-i őrület két évében húszezer szerencsevadász nyüzsgött benne! Nagy, tékozló,
bűnfertőzte, törvényt nem ismerő, csak az arany parancsszavát tisztelő, elvetemült küzdőtér volt.
Szabad verseny folyt itt, szabályok nélküli, a legkiválóbbak és leg- gonoszabbak erőpróbája. Milyen
érdekes lehetett! Bár akkor járhattam volna erre, bár én is láthattam volna az aranymámorban tobzódó
Skagwayt! Ma mindezeknek híre sincs már. A város kicsi, spórolós, rendes és érdektelen. Kifogyott a
klondike-i arany. Észak csendje visszatelepedett a tájra.
Van itt a hajón jó néhány aranybányász. Van köztük egypár öreg is, eredeti, úgynevezett
sourdough; Klondike-viselt, a „régi jó idők" minden hájával megkent, a Chilkoot-hágó patinájával
kicserzett alak; szófukar, bizalmatlan képű jöttment, napvilágra soha nem kerülő titkok őrzője.
Ezekkel meséltetek magamnak egyet- mást, már amennyit az efféle vén huncutokból ki lehet sajtolni.
A sokat próbált, az élet kalapácsával keményre kovácsolt ember sosem közlékeny. Nem szereti,
ha avatatlanok belekíváncsiskodnak emlékeinek lakatra zárt lomtárába. Közismert dolog, hogy minél
többet látott valaki, annál kevesebbet beszél róla, a bőbeszédűnek viszont legkevesebb a
mondanivalója.
Legtöbbre még egy torzonborz szakállú, vén norvéggal megyek. A skandinávok nyíltszívű
becsületessége még most is ott kéklik egyszerű gyermekszemében. Vannak emberek, kiknek a
természet félreismerhetetlen hitellevelet irt az arcukra. Az ilyenek sose tanulnak meg meggyőzően
hazudni. Nyitott könyvek, szívüket a szemükben viselik. Félek, hogy az ilyenek számára nem sok
virág nyílhatott a klondike-i fagyos pokolban; ez az én öregem se vitte sokra, koldus maradt,
megcsalta az arany, amije volt is, odaveszett. Csak az arcába vésett őszinteséget, hányatott életének
kerékkötőjét, azt nem sikerült elkoptatnia. Sem a lelkesedését! Most is arany után megy. Nagy
titokzatosan emleget valami új leletet, amelyről rajta kívül még senki se tud. Ez lesz az igazi, ez majd
elfelejteti vele a négy évtized sikertelenségét!
De hadd adjam át neki a szót. Előrebocsátom azonban, hogy nem az itt következő szép
körmondatokban beszél, nem is ilyen válogatott magyarsággal. Harapófogóval kell minden szót
kihúzni a szájából, melynek bejáratát két görbe, sárga fog őrzi, két mankón álló, magányos
hadirokkant:
―

Húszéves voltam, húszéves özvegy! Feleségem halálán való bánatomban jöttem ide.

Húszszemélyes, rozoga halászbárkán indultunk Seattle-ből ― kétszázan! Érdemesebb hajót nem
lehetett kapni, csak olyat, amely a biztosító társaságnak már egy krajcárt sem ért meg. Egyeden
nagy bádog mosdótálunk volt, abban hozták az ebédet. Verekedni kellett minden falatért. Aki nem
verekedett eleget, nem evett. Egyikünk sem tudta a járást, vaktában haladtunk, a temérdek sziklazá
tonyt semmi sem jelezte. Egyetlen segítő ben bízhattunk, a Szerencsében! Legtöbben kint aludtunk a
fedélzeten, a havas eső ben való éjszakázást már ott a hajón megszoktuk. De levetkő zni még a tet
ő alatt alvók se igen mertek, mindenki a pénzét féltette. Legalul viseltük, nyakba akasztott
tarsolyban; aki nem vigyázott rá kellő képpen, reggelre hiába kereste.
A legelsők közt értünk Skagwaybe és harmadnap már a nyaktörő Chilkoot meredekjét
ostromoltuk. Valóságos jéglétra volt az. Fenyőágakat cipeltünk, azokra léptünk, mert a legkisebb
kicsúszás életveszéllyel járt. Nehéz teherrel másztunk, mégis tizenöt-hússzor is meg kellett tenni a
kockázatos utat, mert csaknem két mázsára rúgott a felszerelésünk. Pedig nem volt felesleges
holmink, azt elhiheti 1 Nemcsak nehéz szerszámot, nemcsak a rettentő hideg ellen védő meleg ruhát:

hónapokra való élelmet is kellett vinnünk. A Chilkoot jéglétráján sokan kidőltek, még többen
elhányták poggyászukat, csakhogy élve átkelhessenek. Volt olyan élelmes is köztük, aki üres kézzel
indult neki, és mire felért, ingyen felszerelődött a csapás mentén eldobált holmiból.
Két útja volt akkor a Klondike-nak: a Chilkoot-hágó meg a White Pass. Utóbbi még jóval
hosszabb, de azon lovat is át lehetett kínozni. Igaz, hogy egyik részét még máig is „Dead Horse
Canyon"-nak, „döglött lovak szakadékának" hívják, mert 1899 tavaszán, hóolvadás után, négyezer lóés öszvércsontvázat számoltunk ott össze!
Abban az évben mintegy 33000-en tettük meg a Skagway és Klondike közti kálváriát, és vajon
hányan lehettek, akik elindultak, de sohasem érkeztek oda! Aki nem bírta, ottmaradt. Igaza csak az
erősebbnek lehetett. Igazságtételre nem értünk rá, sietni kellett.
Sokan meg se próbálták az aranykeresést, poggyászcipelésre adták magukat, biztosabb pénz volt
az aranynál. Mindennek, természetesen a szállításnak is bolond ára volt. Hogyisne lett volna, mikor
mindenben szükség mutatkozott, csak éppen aranyban volt bővelkedés! Volt köztünk ― kérdezzen
meg akárkit a régiek közül, van rá tanú elég ― , aki 300 000 dollárt keresett hordároskodással! M
ég az indiánok is kétkilónként egy dollárt kaptak a Chilkooton való teherhordásért.
Élelmes, erőszakos emberek vagyonokat szereztek, anélkül hogy aranyásásra még csak gondoltak
volna. Jegesvizű, derékig érő hegyipatakokon kellett átkelniük a Klondike felé igyekvőknek; az
elsőnek érkezők valamelyike kivágott egy fát, átdöntötte a patakon, kinevezte hídnak, mégpedig saját
hídjának, amelyen csak pénzért volt szabad átkelni. Ott ült hétszámra a fatörzs végénél, töltött
fegyverrel, és szedte a hídvámot ― fél dollárt fejenként. Aki nem fizetett ― úszhatott.
De mi volt akkor egy fél dollár, mikor százezrek csalóka álomképe csillogott Klondike felőli Volt
egy ismerősöm, hatalmas köszörűkövet cipelt fel a Chilkooton, majd belészakadt. Bolondnak
tartottuk, pedig végül meggazdagodott. Fél évig ő köszörülte a bányászok elcsorbult szerszámait;
éjjel-nappal forgott a köve, aztán már két segéddel dolgoztatott, ő csak a pénzt szedte. Üres üvegek
tucatjáért tíz dollárt fizettek; egymásra fektetett, sárral összeragasztott palackokkal töltötték ki a
fakalibák ablakrámáit - ablaküveg lett a sörösüvegből! Sőt arra is emlékszem, hogy valaki nagy
csapat pulykát hajtott fel Skagwayből az aranymezőkre - ötven dollárért kelt el darabja!
Skagway, mely érkezésemkor jókora sátortábor volt csupán, egy év alatt valóságos bolondok
városává fejlődött. Hatvan kocsmát nyitott, hatvan ,,dance hall"-t, melynek számtalan zsebmetszője,
hamiskártyása és utcanője gondoskodott róla, hogy az aranymezőkről meggazdagodva visszatérők
zsebei másnapra megüresedjenek. Hatvan mulatóhely, de egyeden rendőr sem! Panasznak nem volt
helye, csak az ököl beszélt. A szesz, a nő, a kártya, a kockajáték egyformán rabul ejtett
mindnyájunkat; a szerencsések örömükben, a csalódottak bánatukban dőzsöltek. A sok arany végül
mind a kocsmárosok és a démonok zsebébe folyt. Hogy valamelyik rongyos bányász ezer dollár ára
aranyat elmulasson egy éjjel, egyáltalán nem tartozott a ritkaságok közé.
Emlékszem, mikor másfél dollárra szökött a tojás ára; az is több hónapos, fagyasztott tojás volt.
De úgy megszoktuk, hogy mikor végre egyszer friss tojáshoz jutottunk, nem is nagyon ízlett.
Kérdeztem az öreget, ő vajon milyen szerencsével járt az arany után, akadt-e valaha számottevő
leletre?
―

Nem én ― felelte ― , pedig immár harmincnyolc éve keresem. Igaz, hogy idő közben

voltam már prémvadász, halász, asztalos, hajómunkás, ső t templomszolga is. De szívem mélyén
mindig aranyásó maradtam. Elő bb-utóbb mindig csak ezt kezdtem újra. Pedig kemény munka, kí
nos és hálátlan, de ― varázslatos! Aki egyszer belekóstolt, azt megfertő zi, visszahívja. Bű vös
szenvedély, nem lehet tő le szabadulni! Pedig harmincnyolc év alatt egyeden jó telem volt
mindössze, az sem valami rendkívüli: tízezer dollár árát találtam; annak is húsz éve már, azóta mé
g kenyérre se igen tellett a bányászatból. De nem panaszképpen mondom.
Utóvégre én sem jártam sokkal rosszabbul, mint a „szerencsések" nagy része. Vajmi kevés akadt
azok közt, ki a talált vagyont meg tudta őrizni, aki kimentette és boldoggá lett általa. Akárhányat
ismerek, milliomos volt annak idején, ma meg alig telik neki egy pipa dohányra. Olyan ez, akár a
kártya. Az se sok embert tett úrrá.
Azért kár ám azokért az időkért! Mikor revolver nélkül ki se mentünk az utcára, mokasszinban
táncoltunk a mulatókban, fél dollár volt a krumpli darabja, pénz helyett aranyporral fizettünk, s akadt
olyan nő, aki mérlegre állt, és csak saját súlyának megfelelő aranyért volt hajlandó! Különb világ volt
az, uram, mint a mai. Ekkora olcsóságban hogy lehessen keresni?
Elálmosodott az öreg, kiitta harmadik üveg sörét ― csak úgy az üvegbő l, pedig a pohár ott á
llt mellette ― , megköszönte a vendéglátást, és lebotladozott kabinjába. Sörtésképű ,
gyermekszemű , kétfogú szerelmese az aranynak.

AUG. 15.
A „YUKON" FEDÉLZETÉN
Esik az eső, lucskos a fedélzet. Bent ütjük a kártyát a zsúfolt, füstös pipázóban. Úgy hiszem,

említettem már, hogy a velünk utazó sok kellemeden lármán kívül még kéttagú női zenekarral is
megvert bennünket a sors. Két seattle-i zenetanárnővel. Kottája csak a csellósnak van, a zongorás
saját, rögtönzött kíséretével kontrázik. Félreveri. Munka közben elmereng a festői tájon,
megfeledkezik a csellósról. De a csellós nem bánja. Ki-ki a maga útján. Nem zavarják egymást. Még
az eszkimókutyák is feljajdulnak muzsikájuktól. Csak az angoloknak tetszik, udvariasan
megtapsolnak minden számot. De hiszen mindenki tudja, hogy tíz angol közül kilenc és fél botfülű.
Délben fülsiketítő sirályvijjogás közt futunk be Cordova kikötőjébe. Annyi itt a sirály, alig
győzik egymást kerülgetni. Az öböl vize is olyan tőlük, mintha fehér vízirózsa borítaná. A kikötő
hídját, a házak tetejét is ellepik. Még a mi hajónkat is megszállják. Árboctetőre, mentőcsónak szélére
ülnek, bekiváncsiskodnak a kabinablakon, a kifeszített kötelekre sorakoznak, mint szeptemberi
fecskék a telefondrótra.
Kiszállunk, besétálunk Cordovába. Szüntelenül esik, de oly halkan, oly permetszerűen, ha át nem
áznék, észté se venném. Soha nem láttam ennyi csapadékot ilyen nesztelenül lehullani, mint ezen az
alaszkai parton.
Fautcák, japán― eszkimó― indián cső cselék, bő totemfaválaszték és ázott halszag. Barátsá
gos kis Beer Saloonban ― „ sörszalonnak" hívják itt a kocsmát ― félholtra esszük magunkat
friss tengeri rákkal, meg friss tejszínnel nyakonöntött, kitű nő málnával. Ilyen jót New York óta
nem ettünk. Valóságos ünnep a jóformán ehetetlen hajókoszt után. Asztalok nincsenek a
sörszalonban. Hosszú söntés elő tt, magas bárszékeken ülnek a vendégek, fehér és bennszülött,
utas és helybeli vegyesen. És mindenki úgy diskurál a szomszédjával, mintha naponta együtt ebé
delne vele.
Ebéd után megszemléltük a bazárt és a szűcsöket, aztán visszaballagtunk a kikötőbe. Két barátom
felment a hajóra pihenni, nagyon belefáradtak a rákevésbe.
Magam is pihenni készültem ― hiszen bár ne csak készültem volnál De közbelépett a végzet,
két labdázó matróz alakjában. Már fent voltam a hajóhídon, mikor megpillantottam ő ket a kiköt
ő végében, amint öklömnyi labdát hajigáltak egymásnak.
― Még vagy másfél óra hosszat úgyis itt vesztegelünk ― gondoltam ― , visszamegyek, labdá
zok kicsit a két fickóval, meguntam már az örökös lustálkodást; na meg a nagy rákebédnek sem fog
megártani egy kis mozgás.
Közéjük álltam, s a nagy sebességgel felém röpülő labdát fél kézzel akartam elkapni. Előkelő
hanyagsággal. Azt hittem ugyanis, gumilabda. Pedig falabda volt. Keményfából való. Nálunk
kuglizni szoktak az ilyennel. Nagyot koppant a kezemen, két ujjam kifordult a helyéből, és úgy
maradt. Hiába próbáltam őket helyreigazítani, csak visszabicsaklottak. Egykettőre elment a labdázó
kedvem, egykettőre feldagadt a kezem cipóformára. Nagyon durván labdáznak Alaszkában.
A hajón nem volt orvos, visszasiettem a városba, megkerestem a helybeli doktort. Fiatal ember,
érdektelen képű. Az a bizonyos arc, amelyet ha egyszer látsz, többé nem emlékszel rá.
Jó ideig nyomogatta, élvezettel szorongatta a kezemet Ha rá nem ordítok, tán még most is
csavargatná. Aztán megröntgenezte, mindjárt elő is hívta a képet:
―

Jól sejtettem ― kiáltott fel lelkendezve ― , két helyen eltört. Ugye, milyen szép tisztán l

átszik? Látja, itt ez a kis fekete vonal az egyik, emitt meg a másik. Na ― még itt is van valami
gyanús, nincs kizárva, hogy ez is törés. Itt azonban nem elég világos a felvétel, mindjárt készítünk
még egyet. Hogy tetszik a vidék mifelénk?
―

Gyönyörű ― mondtam ― , de negyedóra múlva indul a hajó, hagyjuk a fényképezést.

Meddig tart, mire mindez összenő ?
― Hamar megy! Három hét múlva tán már labdázhat is.
― Köszönöm. Alaszkában ezentúl nélkülem labdáznak.
Bádogsínek közé szorította kezemet, felkötötte karomat, pénztárcámból tizenöt dollárt
átköltöztetett az övébe, aztán jónapot kívántunk egymásnak. Én még egyebet is kívántam neki ―
igaz, hogy magyarul ― a kötözés árát illető leg.
A hajóra érve úgy éreztem magamat, mint harcmezőtől hazatérő sebesült hős. Mindenki körém
sereglett, konyakkal és cigarettával kínáltak, jó tanáccsal halmoztak el. Volt, aki azzal biztatott, hogy
holnapután eldobhatom a kötést, volt, aki azzal, hogy az ilyen kéztörés hónapszám sem gyógyul
össze.
Miközben imigyen vitatkoznak felettem, hát mit látok: a cordovai doktor kapaszkodik fel a
hajóhídon.
Na ― mondom ― , ez alighanem tud magyarul, megértette, amit távozáskor mondtam, s most
elégtételért jön. Azt pedig fél kézzel nehéz megadni.

De mégsem... Arca udvarias mosolyra derül. ― Bocsánat ― mondja ― , még egyszer
alaposan megnéztem a fényképet, az a harmadik hely is törés, s attól tartok, nem adtam elég erő s
kötést. Van még idő indulásig, tartsa a kezét, hadd kötöm át még egyszer.
Mégis derék ember ez a kis doktor ― gondolom ― , csupa szívességbő l kiszalad utánam.
Micsoda lelkiismeretesség! Hja, Amerikában! Bezzeg nálunk...
Leszedte a kötést, majd ugyanazt visszacsavarta ― nem tartott öt percig ― , és ― újabb
tizenöt dollárt kért érte!
Most már nem magyarul beszéltem ám vele. Saját nyelvén adtam tudtára a véleményemet
Alaszka orvosi karáról. Sok időm nem volt, indulóban voltunk, de ami mondanivaló abba a néhány
percbe belefért, azt nem tűzi kalapjára a doktor úr.
Az történt ugyanis, hogy társaim, félve, hogy lemaradok a hajóról, betelefonáltak az orvoshoz,
miután én már eljöttem. Így tudta meg nevemet és utazásom célját, mire gyors elhatározással utánam
rúgtatott. Alaszkai vadászatra készülő törött kezű grófot csak nem szalaszt el csekély tizenöt
dollárért!
Többek közt ezt is megmondtam neki.
Ez a cordovai labdázás kissé megnehezíti majd a vadászatot. Csak az a szerencse, hogy bal
kezemet érte a matróz golyója; feltámasztott puskával fél kézzel is lehet lőni.
De hagyjuk Cordovát, tekintsünk ki az ablakon. Észak bontakozik ott ki, az eddig látottakat
messze felülmúló, hatalmas jéghegyek alakjában. Valamelyest kitisztult az idő, alaszkai
körülményekhez képest csaknem verőfényes. Pedig későre jár, kilenc óra elmúlt, de a Nap még csak
ezután készül leereszkedni a mozdulatlan tengertükörre. A Prince William Sound nevű öbölben
járunk, ismét a part közelében, ahol fekete fenyvesek felett kékesfehér gleccserek csillognak.
Hellyel-közzel megszakad a fenyőöv, a jégár leereszkedik a tengerpartig. Mozdulatlanná fagyott,
égből szakadó vízesés.
A Sarkvidék és Grönland kivételével itt vannak a világ legnagyobb gleccserei. Hallom, hogy
Juneau-tól idáig, a mintegy ezerkilométeres parton, közel ötezer gleccser sorakozik egymás mellé.
Eddig a rossz idő és sűrű köd miatt nem láthattuk őket. Állítólag nyolcvan kilométer hosszú is van
köztük. Nagy részük már mozdulatlan, úgynevezett holt gleccser, de még szép számmal vannak
„eleven", állandóan lefelé csúszó, naponta egy-két métert utazó traveling glacierek is. Ezek
szüntelenül haladnak, tengerig leérő aljuk állandóan töredezik, háznagyságú „jégmorzsák" válnak le
belőlük, mégsem fogynak el.
― Készülődjenek ― mondja a kapitány ― , töltsék meg fényképező gépeiket, nemsokára
meglátják a híres Columbia Glaciert, Alaszka legszebb gleccserjét. Kissé ugyan kiesik az irányunkb
ól, de valamelyes kerülő vel mégis útbaejtjük.
― Szeretnék már megérkezni, ördög vigye a felesleges kerülőket, látok én még gleccsert, mielőtt
itthagyom Alaszkát. ― Ilyképpen morogtam.
Pedig igaza van a kapitánynak. A Columbia-gleccser valóban megéri a kerülőt. Meglepő.
Bámulatos.
Vagy kétszáz méterre megközelítjük. Ügy tetszik, mintha mi
állnánk, mintha az eget verő, csillogó jéghegység közeledne felénk esztelenül, feltarthatatlanul.
Egyszeriben olyan jéghideg lesz, hogy leszaladunk a kabinba, magunkra kapkodjuk valamennyi
meleg ruhánkat. De még így is didergünk odakint. Fogvacogva csodálkozunk az óriáskristály alakú,
sok ezer hegyes jégbércből, szakadozott, élesszirtű jégfalból való, a nyugvó nap fényében ezüstkéken
sziporkázó tüneményen. Előtte kisebb-nagyobb törmelék jegek tömege úszkál a majdnem fekete
fényű vízben: a nagy gleccser elszakadt gyermekei. Van köztük akkora, mint egy emeletes ház. ―
She is continually calving ― állandóan borjadzik ― , magyarázza a kapitány. ― Hát még ha
majd ráijesztek!
Így szólván, megfújatja a hajókürtöt. A hatás valóban „földrengető": az éles sivítás nyomában
hatalmas jégtömbök válnak le a gleccser testéből, gigantikus fagylaltszeletek; messze elhaló
loccsanással dőlnek le a tengerbe. Minden egyes füttyre újabb részek szakadnak le. Omladozik a
halványzöld fényű jégvárfal, mintha ágyúval lövetnénk. Pedig csak füttyökkel bombázzuk.
A leváló szilánkok közt van akkora, mint a fél hajónk. Magasra felvágja a vizet, és elmerülvén
benne, valóságos hullámot gördít felénk. Majd ismét felbukik, immár önálló jéghegy, csiszolatlan
óriás-zafír, s halkan úszkál fel-alá, a tengerár mozgásának engedelmeskedve. A vén
Columbia-gleccser pedig büszkén tekint le rá, legújabb, ijedtében ellett borjára. A többi
kisebb-nagyobb jégborjú, az alkonyat fényében mindmegannyi kékeszöld ékkő, mintha eleven lenne:
játékosan bukdácsolnak fel-alá, akár a fókák, valahányszor fáradhatatlan mamájuk újabb jégsziklát
fiadzik közéjük.
Az olvadó jégtömeg hellyel-közzel olyan laza, hogy még a hajó- kürt okozta levegőrezgés is
szétrepeszti. Kapitányunk, akár a bibliai Józsué - „megfújatá a kürtöket és leomlának Jerikó falai".
Akármilyen szép volt, utána rendkívül jólesik lemászni a fűtött kabinba. A sok jégtől még a
csontjaim is kihűltek.

Éjfél után kettőkor ismét kikötünk. Egyetlen kiszálló miatt! A kikötőt Valdeznek hívják, a
magányos kiszálló neve ismeretlen. Néhány álmos lámpa pislog a valdezi rakparton, alattuk néhány
sötét alak ácsorog. Leengedik a hajóhidat, névtelen utasunk lekecmereg rajta. Néhány láda
rakománnyal is megkönnyebbülünk, és máris indulunk tovább. Ennyit Valdezről. De ezt is csak azért,
mert felkantározott kezem nem hagy pihenni. Mindenki javában alszik. Ha nem labdáztam volna,
most én is alhatnék, és soha meg nem tudom, hogy Valdez is van a világon.

AUG. 16.
A „YUKON" FEDÉLZETÉN
Közeledünk, pakolunk. Helyesebben a társaim pakolnak, én csak fél kézzel dirigálok. Déltájban
kéne megérkeznünk. Nem is bánjuk, ennek a rozsdás Yukonnak a kosztját egyikünk se fogja
visszasírni. Szépen kitisztult az idő, süt a Nap, csillog a hó a parti hegyek tetején. Mindkét
oldalunkon szárazföld látszik: balról Montague szigete, jobbról pedig már az ígéret földje, a nagy
jávorszarvas hazája, a Kenai-félsziget.
Éppen jókor érkezünk: négy nap múlva, augusztus 20-án jár le az alaszkai vadászat tilalmi ideje,
addig úgysem kezdhettünk volna semmit. Huszonegy napja vagyunk úton, minden tagunk
belezsibbadt már a sok tétlenségbe. Valóban itt az ideje, hogy munkához lássunk.
Az ebédet még megesszük, azaz megennénk, ha csak némi kis örömünk is telnék benne. De
annyira éhesek mégse vagyunk. Nem is fontos ez már, hamarosan célhoz érünk, idelátszik már
Seward, ott talán csak jobban főznek. Kétoldalt közelednek a hegyek, mindinkább szűkülő
tengerszorosba futunk. Ressurrection Baynek ― Feltámadás öblének ― hívják ezt a mélyen beny
úló, keskeny tengerágat. Biztonságos, szélvédett végében bújik meg Seward, gondtalanul, mint
akinek nincs mitő l tartania. Valóban, ebbe i csendes hegyi tóhoz hasonló öblöcskébe vajmi kevés
beleszólása lehet az óceánnak. Nemhogy a hullámverés, de annak még csak morajlása se igen
juthat be a sewardiákhoz.
―

Ezt az öblöt is az oroszok nevezték el ― oktat ki búcsúzóul

a kapitány ― , húsvét vasá

rnapján találtak ide elő ször, ezért keresztelték „ Voszkreszenszkaja", azaz „ Feltámadá
s"-öbölnek. ― Minthogy oroszul nem értek, el kell hinnem, amit a kapitány mond.
Sok harsány kommandó és füttyjel segítségével, óvatosan fordulunk a rév mellé. Kígyózva repül
ki a hajókötél, hozzákoppanunk a rakparthoz ― megérkeztünk!

Vadászat a Kenai-félszigeten

Fent állunk még a fedélzeten. Vagy harminc várakozó integet odalent, mégis mindjárt
felismerjük köztük Andyt, leendő vezetőnket, akivel már két év óta levelezem. Még a fényképét sem
láttam soha, hírből sem hallottam, milyen a külseje, mégis tudom, hogy ő az. Vadászemberek
valahogyan megérzik egymást, rokon észjárásuk a tömegben is egymásra talál. Amint később
bevallotta, Andy is ugyanígy járt. Ő is végigjártatta tekintetét a fedélzeten kikönyökölök során, neki
is megakadt a szeme rajtunk, pedig mi is voltunk vagy negyvenen, mindenféle utasok.
Andy ― családnevén Simons ― ötven év körüli, alacsony, borotvált képű , vörös arcú,
huncut tekintetű ember. Finn származású, még kisgyerek korában vándorolt ki szüleivel San
Franciscóba, ahonnét húszéves korában idecsalta az arany. A szerencse azonban nem kedvezett neki.
Prémvadászatra adta magát, ma pedig a legnevesebb vadászvezető je Alaszkának. Az utóbbi húsz
év alatt minden valamirevaló alaszkai vadászexpedíción részt vett, nagy részét ő

vezette.

Mindezt a könyvekbő l tudom, mert valahány alaszkai vadászleírást olvastam, Andy Simons
csaknem mindegyikben elő fordul. Még a juneau-i fő vadászmester is így szólt a minap, mikor a k
ülönengedély végett meglátogattam: „ Amíg Andyvel lesznek, minden rendben fog menni."
Két kollégát is hozott a híres Andy; levélben úgy egyezkedtem vele, hogy harmadmagával jön.

így mindhármunknak külön vezető jut. Ezt nemcsak kényelmi szempontból cselekedtük, hanem
kénytelenségből is, mert az alaszkai vadásztörvény szigorúan megparancsolja, hogy idegennek csak
felesküdött vezetővel szabad vadászni. Az idetévedt idegenek nemigen respektálhattákaz előírásokat,
ezért kell most nekünk is „felügyelet alatt" vadásznunk.
Andyről még csak elhiszem, hogy „felesküdött állami vezető", de két társának esküjére nem sok
pénzt adnék. Egyiküket― sápadt, unalmas képű , ő szbecsavarodott alak ― magyarként mutatja
be Andy! Hanknak hívják a „ magyart": zágrábi születésű horvát. Szopósgyerek korában hagyta
el Európát, persze egyetlen szót se tud magyarul, ső t még azt sem tudja, hogy Horvátország nem
Magyarország többé! Az ilyen „ részletkérdések" híre nem jutott el Alaszkáig. A harmadik vezet
ő , Frank, hatalmas, tagbaszakadt, kócos, fekete hajú legény, Andy mostohafia. Nagykarimájú,
vadnyugati cowboy-kalap van a fejükön, fejzsirral vízhatlanitott. lábukon hosszú szárú fű ző
scsizma díszeleg, gumifejű , jávorbő rszárú. Shoepack a neve ennek a nemzeti lábbelinek. Velünk
is ilyet vetettek Seattle-ben, már alig várom, hogy felhúzhassam. Meg szép, vörösfekete kockás
trapper-ingemet!
―

Gyerünk a Sexton Hotelba. ― mondom Andynek ― , ezt ajánlották Seattle-ben, mint

Seward legjobb szállodáját.
―
Pedig az már nem jó ― feleli ― , mert tegnapelő tt leégett. De rendeltem szobát a Van
Gilderben, az nagyon finom hely.
―

Wifül Stück Gepack ham den die Herrschaften ― szólal meg mögöttem egy hamisítatlan

„ mariahülf-i hang. ― I bin dar Huber, dar Lohndiener vom „ Van Güldar", a schöns Wetter
hams uns bracht Herr Gráf, wan sans denn das letztemal in Wien gwest?"*
―

Amióta kiszálltam, láttam már magyart is, osztrákot is, finnt is ― hát az alaszkaiak hol

vannak? ― kérdem.
―

Mir san lauter echte Amerikaner ― nyugtat meg Huber úr.**

Feltornyosítjuk számtalan ládánkat Huber kézikocsijára ―
„aufs Handwagerl" ― , ő k húzzák, mi meg toljuk. így vonulunk be Seward városába.
Elhaladunk egy porrá égett, mindössze néhány üszkös gerendából álló házrom mellett. „ Ez
volt a Sexton Hotel ― magyarázza Andy ― , ha két nappal elő bb jönnek, még itt lakhattak
volna."
*„Mennyi poggyászuk van az uraknak? Én a Huber vagyok, a Van Gilder londínerje. Szép időt
hoztak nekünk, gróf úr; mondja, mikor voltak utoljára Bécsben?"
**„Mi mind valódi amerikaiak vagyunk."
Alig tízpercnyi kocsitolás után helyben vagyunk. Szép kis emeletes ház a Van Gilder. Pitvarában
hatalmas jávorszarvasfej díszeleg a pult felett, mögötte majd elvész egy pápaszemes, ráncosképű,
vézna emberke: Van Gilder úr, a szállodás. Mihelyt beírom nevemet a könyvébe, visszalapoz az 1923.
évre, megmutatja Széchenyi László nagybátyám aláírását, aki vadászexpedíciója előtt ugyanitt szállt
meg.* ― Ső t, ugyanabba a szobába teszem magát is ― szíveskedik a kis ráncosképű ― ,
nagyon szerettük ám a nagybátyját, elkereszteltük Popnak, itt mindenki így hívta.
Barátságos kis szobát kap mindegyikünk. Ablakom tarka virágoskertre nyílik, a kert mögött
fényveserdő sötétlik, a távolban havas tetejű hegyek csillognak. Akárcsak egy stájer vagy tiroli faluba
érkeztünk volna. A levegő is olyan friss fenyőszagú, idegzsongító.
A sok poggyásztól alig tudunk mozdulni a kis szobákban, mert hármunkon kívül még a három
vezető, a szállodás meg a londiner is itt lábatlankodik köztünk. Mindegyikük segíteni akar a
kicsomagolásnál, rendezkedésnél, összevissza kevernek-zavarnak mindent. Ki is tessékeljük őket
nemsokára, csak Andyt tartjuk idebenn, vele tartunk hosszadalmas, részletekbe menő haditanácsot.
Négy vadfajtát szándékszunk kézrekeríteni: fehér vadjuhot, aztán karibut, kodiakmedvét és
jávorszarvast. Andy mind a négyet más-más vidéken akarja keresni. A birka és a medve vadászati
ideje most kezdődik augusztus 20-án, a karibué és a jávorszarvasé csak szeptemberben. Viszont a
medve bundája ilyenkor még kopott, silány, csak szeptember végével kezd szép vastag télikabátot
növeszteni; a medvevadászat még korai lenne ilyenkor.
így tehát első dolgunk mindenképpen a birkavadászat lesz. Ezen ― amint Andytő l halljuk ―
már csak azért is jó lesz minél elő bb túlesnünk, mert a vadbirkák hazájában, fent a magas
hegyekben, nem sokáig tart a jó idő . Ott augusztus végén már hózivatarok járnak, megakaszthatjá
k a vadászatot.

Andy mindent elkészített már, nehogy feleslegesen időt veszítsünk. Teherhordó lovakat küldött
bizonyos kiindulási ponthoz,
*Széchenyi László, washingtoni magyar követ volt az első magyal vadász, aki Alaszkában
megfordult, 1923-ban. Tudtommal azóta sem járt ott magyar ember.
ahova innét részben vonaton, részben csónakon juthatunk el. Holnap reggel indulunk.
A birkaexpedíció előreláthatólag tíz-tízennégy napos lesz. Utána visszajövünk ide, átpakolunk és
felutazunk északra, Fairbanksig, ott lesz a karibuvadászat. Onnét visszatérve át akarunk hajózni az
Alaszka-félszigetre, az óriás kodiakmedvék földjére, míg utoljára maradna az expedíció csemegéje, a
jávorszarvas. Andy október 6-ára akar végezni. Később, az akkor már többnyire nagyon kellemetlen
időjárás miatt nemigen lehet vadászni.
Kerek átalányösszegben állapodunk meg Andyvel. Október 6-ig minden költséget ő visel, utazást,
szállítást, élelmet, tábori felszerelést. Ötven napra tehát ki vagyunk neki szolgáltatva. Azt tesz velünk,
amit akar. Fejenként 730 dollárt fizetünk érte.
Miután így egyezséget kötöttünk, felkerestem a helybeli orvost, törött kezem ügyében.
Szállodánk mögötti hegyoldalba épült, barátságos kis faházban, a sewardi közkórházban találtam rá.
Haverstacknak hívják, norvég eredetű, már a hajón hallottam hírét, ö a legnevesebb orvosa
Alaszkának. Nem tagadom, kissé gyanakodva nyitottam be hozzá. Ha már cordovai kollégája is
annyira megkopasztott, noha nem is híres, mit kér majd a nagyhírű Haverstack ?
Leszedte a kötést, újból megröntgenezett, szép, új bádogsínek közé csomagolta a kezemet,
ellátott egy csomó tartalék kötszerrel, aztán kért ― öt dollárt. De ha soknak tartom ― mondta ― ,
megelégszik kevesebbel is. Ráadásul még vacsorára is meghívott. Nem mentem el, mert ide vagy fé
lórányira lakik a doktor, fáradt vagyok, inkább lefekszem. Mindezt csak összehasonlításképpen
mondom el, valamint annak igazolásául, hogy nem jogtalanul méltatlankodtam minap a cordovai
felcser harminc dollárján.
Kiváltottuk vadászjegyeinket. Ruhaüzletben árulják; a ruhaboltos mellesleg adóhivatalnok is, ő
állítja ki az állami vadászengedélyeket. Egy birkát, egy jávort, két karibut és két medvét lőhetünk
fejenként. Száz dollár a vadászjegy, ez nem számít bele az Andy-féle átalányösszegbe. A
vadászjegyen kívül még néhány ruhadarabot is ránk erőszakolt a boltos-hivatalnok.
Egy ideig még fel-alá sétálgattunk a szép tiszta főutcán. Végiglátogattuk Seward valamennyi
üzletét ― van vagy öt ― , mindegyikben vásároltunk valami hiányzó vacakot. Utóbb már mind az
öt boltos összeveszett rajtunk, egymás árait lelicitálták. Érdekes, hogy rendesen ilyenkor, indulás el
ő estéjén szokott kisülni, hogy a legnélkülözhetetlenebb dolgok hiányoznak. Egyiknek elfogyott a
dohánya, másiknak nincs villanylámpaeleme, a harmadik meg éppen ma helyezte üzembe utolsó
zsilettpengéjét. Hiszen bárcsak kint táboroznánk már, mert amíg egyeden rongyos butikot látunk,
addig úgysem szű nünk meg vásárolni.
Vacsorázni ismét „sörszalonba" mentünk. Alaszkai szállodában nem adnak kosztot, még reggelit
sem. Étkezni csak a kocsmában lehet, a beer saloonban vagy a teaparlourban. Magas háromlábú
bárszéken egyensúlyoztunk a hosszú, közös söntésasztal mentén. Kitűnő csöveskukoricát ettünk, azt
hittük, friss; kisült, hogy dunsztosüvegben kapják New Yorkból.
Este hirtelen lehűlt a levegő. Mire a kocsmából kabát nélkül hazaballagtunk, alaposan átfáztunk,
és igen jólesett a Van Gilder lobogó kályhatüze.
Ágyban vagyok. Nagy luxus, amelyben most egy darabig nem lesz részem. De bárcsak ott
tartanánk már! Bárcsak már megpillanthatnám azokat a hófehér vadbirkákat ott fenn a havas
hegytetőkön! Nincs szebb, mint ilyenkor, indulás előestéjén, sokszor megálmodott álmok
valóraválásának küszöbén, sokféle tarka reménység társaságában elszenderedni. Főleg, ha az ember
keze nincs bádogsínben.
Csend van. Sewardban nincs éjjeli élet, még azt a néhány villanylámpát is leoltották az utcán.
Egy-két kutya csaholása hallatszik csak. Meg odakint az előszobában egy-egy tompa koppanás az
asztalon: Van Gilder úr üti a kártyát a kitömött jávorfej alatt a patikussal, az állomásfőnökkel meg a
boltossal, akitől a vadászjegyet vettük.
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Reggel nyolckor kint vagyunk az állomáson. Poggyászunk nagy részét a Van Gilderben hagytuk,
csak egy-egy hátizsák van velünk a legszükségesebb holmival. Na meg a puskák. Még a gramofon is
itt marad, ez pedig nagy szó! De úgy látszik, akkorka sátrunk lesz, hogy legfeljebb mi férünk bele.

A vonatindulás itt még eseményszámba megy. Hetenként csak egy indul. A világháború alatt
épült ez a vasút, nyolcszáz kilométer hosszú; Fairbanksszel, Alaszka legnagyobb városával köti össze
Sewardot. Nyolc évig építették, borzasztó nehézségek közepette. Nyaktörő szakadékokat kellett
áthidalni, gleccsereket, hegyi zuhatagokat kerülgetni. 1922-ben készült el. Azóta a fairbanksiek két
hét alatt kapják meg a New York-i postát, melyre azelőtt három hónapig várhattak, mert innét
kutyaszánon kellett tovább szállítani. Mindezt az állomásfőnöktől tudom, akivel indulás előtt
beszélgettünk. Azt is, hogy kerek hatvanmillió dollárba került a vasút, vagyis majdnem tízszer
annyiba, mint annak idején egész Alaszka. ― Ez a vasút a legnagyobb büszkeségünk ― mondta a
fő nök ― , enélkül éhen pusztulnának északi honfitársaink.
Indulás előtt Andy megmagyarázza a vonatvezetőnek, hol álljon meg, mert ahol ki akarunk
szállni, ott nincs állomás.
Ez már igen! Ez aztán a rendes vonat! Végre-valahára úgy látszik, mintha szabadulnánk a
szűkebb civilizációból.
Nem sokáig vonatozunk, alig másfél óra hosszat. Szép fenyveserdők közt halad a sínpár, tajtékzó
vadpatak mentén. Az erdő ugyan vékonytörzsű ― a rideg idő járás nemigen engedi megerő
södni ― , de egészséges. Meglátszik rajta, hogy sohasem szomjazott, tű zvész sem bántotta, sem
pedig favágó fejszéje.
Jókora hegyi tó kéklik baloldalt. Lefékez a vonat. ― Megérkeztünk ― mondja Andy ― , én
itt lakom, itt kiszállunk.
Ledobáljuk a holminkat. Egyeden épület se látszik semerre. Nyílt pályán állunk, bent az erdőben.
A vonat elindul, itthagy bennünket a sínek mellett. Magával viszi mindazt, amitől oly nehéz
manapság megszabadulni: lekötöttséget, szabályokat, naptárt, a társadalmi élet összes, fárasztó
szükségességét. Nem kell többé órára nézni, tükörbe sem, nem fontos többé, hogy egyenes-e a
hajválaszték, félrecsúszott-e a kravátli. Micsoda gyönyörűség! Vendégszerető karok tárulnak ki
előttünk, a romlatlan ősvadon jótékony karjai. Most már nyugodtan elvadulhatunk mi is. Alaszkai
vadászexpedíciónk megkezdődött!
Elnémult a vonat távozó pöfékelése, eloszlott a koromszag. Magunkra aggatjuk a fegyvereket,
tarisznyákat, hátizsákokat A sínek mellől keskeny gyalogösvény fordul be az erdő félhomályába.
Haragoszöld mohapaplan borítja az ösvényt, nesztelenül járunk rajta, akárcsak gumiszőnyegen.
Vadmálna meg vadribizli bokrokon vöröslik az érő gyümölcs, harangvirág kéklik, csillog az
áfonyabogyó, mint megannyi kalárisszem. Olyan otthonos minden, olyan ismerős. Nem ilyennek
képzeltem az alaszkai erdőt...
Alig tíz percig megyünk, máris kiérünk a tópartra. Barátságos kis gerendaház tűnik elő, akárcsak
valami osztrák erdészlak: Andy otthona. Előtte bekerített konyhakert, a kertajtó felett jókora
jávorlapát; olyan, mintha bemeszelték volna: kiszívta a nap, meg az időjárás viszontagsága.
Kövér, sánta asszonyság áll az ajtóban, Andy felesége. Köszvény bántja szegényt, nem csodálom,
hogy rosszkedvű. Nemigen beszél, látszik, hogy nehezére esik az udvariaskodás. Bennünket „jou
boys"-nak titulál: ― When you boys expect to be back? ― Ti fiúk, mikorra jöttök vissza? Aztán,
„ ti fiúk", vigyázzatok ám az öregemre, nehogy valami bolondot csináljon ― ilyeneket mond a
mama. Kócos fekete hajáról, ferdén metszett, apró szemérő l úgy nézem, valamelyes indiánvér
felejtkezett ő nagyságában.
Szoba-konyhából áll a lakás. Amilyen takarosnak látszik kívülről, olyan piszkos belülről.
Szellőzetlen a levegője, dohos, öregasszony-szagú. Szegények egymagukban laknak. Andy többnyire
távol van, nincs aki segítsen a beteg asszonynak, bámulatos, hogy meg mer itt maradni egymagában.
De hiszen ― mondja ― nem fél ő az ördögtő l sem, tud ő puskával bánni; azelő tt, amíg bí
rta, együtt Vadászott a férjével, sok havas éjszakát kint töltött fedél nélkül; csikorgó télben együtt
járták a prémvadászok fáradságos napi sétáját: az elrejtett csapóvasak hosszú útvonalát. ― Néh
ány kopott állatbő r molyosodik a padlón, egy hiúz meg két rozsomák.
―

Ezeket is én vertem agyon a csapdában ― folytatja az öregasszony ― , hibás volt a bő rü

k, értéktelen, azért maradtak itt. De bezzeg ha egy szép ezüstrókát vagy bársonyprémű cobolyt
sikerült fognunk, egész éven át megéltünk az árából!
Lelkesen pislognak duzzadt képében az éles indiánszemek. Vadászember ő is, akárcsak mi.
Örömest velünk tartana fel a hegyekbe. De tehetetlen, betegsége ideláncolja a rossz szagú házikóba.
Megesett a szívem rajta.
― Akarnak birkát látni? ― kérdi Andy. ― Akkor vegyék elő a messzelátókat.
Kilépünk a ház elé, feltekintünk a mögötte tornyosuló hegytetőre. Felhőkalap van a hegy fején,
de meg-megemeli, ilyenkor néhány pillanatra fellátni a csúcsra. Közvetlenül a csúcs alatti meredeken,
szabad szemmel láthatatlan magasságban, apró, fehér gombostűfejek mozgolódnak: vadbirkák!
Sajnos, ezek után nem mehetünk. Ez a hegy még a Seward környékéhez tartozó vadvédelmi
terület, itt még tilos a vadászat. Remélem, ahova mi megyünk, ott alacsonyabb régiókban tanyáznak a

birkák, mert ezekhez felkapaszkodni bizony nem lenne gyerekjáték.
Poggyászunkat lehordjuk a Kenai-tó partjára és berakodunk Andy motorcsónakjába ― innen
azon folytatjuk az utazást, Andy saját készítményű ladikján. Csak a kis motort hozatta Seattle-bő
l, minden egyebet ő maga fabrikált. De nemcsak a hajóját, a lábbelijét is saját maga készíti, ső t
még a házát is saját kezű leg építette. A vadon magányában élő ember elszokott attól, hogy má
s segítségére várjon. Amire szüksége van, elvégezteti a saját két kezével.
Ezúttal azonban sehogy se akar begyulladni a ladik végére akasztott motor. Már jó fél órája
piszkálgatják, olajozgatják, Andy már háromszor is le-felszerelte a gázosítót, végleges eredmény
nélkül. Kétszer ugyan beindult már, de csak mutatóba puffant néhányat; mérgében, mintha azt
mondaná: ― Na, nesztek, nehogy azt mondhassátok, hogy nem tudok, ha akarok. Most azonban elé
g legyen a szekatúrából. Hagyjatok békében aludni.
De Andy bezzeg nem hagyja. Addig babrálja, míg szegény motor megunja a dolgot, és a vadon
csendjét messze földre felverő ropogás közben ― végre megindul. Tisztán csak önvédelembő l.
Pökdösi is az olajat hátrafelé. Jól tudja, hogy ott ülünk mögötte, így akar rajtunk bosszút állni.
Közben azonban szaporán hajtja a csónakunkat, s ez messze hátranyúló V betű t szánt a Kenai-tó
mozdulatlan tükrébe.
Kint heverünk a „fedélzeten", a ladik ledeszkázott hátulján, vastag köpönyegben. A tó
gleccsertáplálta jeges vize kellemetlenül lehűti a levegőt.
Magas hegyek közé szorul és állandóan ide-oda kanyarog a Kenai- tó; másfél kilométer széles
mindössze, de negyven kilométer hosszú. Kétoldalt a sötét fenyvesek leérnek egész a partjáig,
tükörképük csaknem tintaszínűre festi a tó tiszta vizét.
―

Ilyenkor el se hinné az ember ― magyarázza Andy ― mennyire meg tud ez a tó

haragudni. Ha a blizzard ― az északi hóvihar ― végigveri, úgy felbő szül, akkora hullámokat
vet, akár a tenger. Viharban nem lehet csónakázni rajta.
Távcsöveinket minduntalan végigjáratjuk a deresfejű hegyormokon, s még jó néhányszor
fedezünk fel fehér pontokat, biztonságos magasságban legelésző vadbirkákat. De mind alább
ereszkednek a felhők, leszelik a hegyek tetejét, lerövidítik a kilátást. Hamarosan az eső is megered.
Ázunk, szívjuk a pipánkat meg a jó erdei levegőt. A Seattle-ben vásárolt sokféle vízhatlan holmi most
szolgálatba léphet.
Teremtett lélek se látszik a partokon, még állat se. Négyórás hajózásunk alatt csupán egy nagy,
sötétbarna sas mutatkozott. Magas szálfenyő tetejéről verte fel a motorpufogás; néhányat körözött a
tó felett, aztán ismét visszaereszkedett a fenyvesbe. Tudom, nem szerette, hogy átázott miattunk.
Alkonyodik már, mikor egy kanyarulatnál hirtelen vége szakad a tónak. Keskeny, sebesvizű
folyóvá szűkül, innen már Kenai River néven folytatja útját a tenger felé. Néhány kaliba áll a tó
végénél, rozoga kikötőpadló a parton. Ez Cooper's Landing, Jack McLean prémvadász tanyája.
Kikötünk. Itt fogunk meghálni. Holnap már gyalog folytatjuk utunkat, fel a hegyekbe. Sűrűn
szemetel az eső, sűrű felhőkbe bújtak a hegyek, tartózkodóan és tapintatosan elfüggönyözték
magukat, nehogy magasságukkal mindjárt elvegyék kedvünket.
Három alak vár a parton, segédkeznek a kiszállásnál, cölöphöz kötik csónakunkat: Jack, a
házigazda, Mike, leendő szakácsunk és Hjalmar, a wrangler, vagyis lócsiszár. Utóbbi svéd eredetű,
foglalkozása szintén prémvadászat, különös nevezetessége pedig az, hogy négy valóságos lova van,
ami Alaszkában ritkaság. Hjalmar lovait Andy már előre kibérelte, holnap ezekre pakoljuk holminkat.
Jack\tagbaszakadt, vörös hajú trapper\különálló, üres faházat bocsát rendelkezésünkre. \ Ez
a vendégház \ mondja \. sewardi kirándulókat szoktam ide kvártélyozni. Szerencse, hogy üres.
Néha annyi a vendégem, különösen szombaton, hogy még a padláson is alszanak Nekem is van
motorcsónakom, azzal járok fel értük a tó túlsó végére; oda már ki lehet autózni Sewardból.
Nyáron vedéglős vagyok, télen prémvadász. Mikor befagy a tó, nyolc jó kutyát fogok a szán elé,
azon szaladunk be Sewardba. Gyorsabban és biztosabban, mint az ilyen rossz ladikon.
Vacsorázni átmentünk Jack házába. A konyhában terítettek tizenkettőnknek, magam sem értem,
hogyan fértünk a csepp kis helyiségbe: Jack, a felesége, két kövér lánya, öt emberünk: Andy, Hank,
Frank, Mike és Hajlmar, meg mi hárman. No meg a sparherd is, tizenharmadiknak.
Kitűnő pisztrángot ettünk, utána nagyon rossz fagyasztott jávorszarvast, végül finom vadmálnát.
Amint éppen a jávorcafatokon rágódtunk, egyszerre csak ― megmozdult velünk az egész ház!
Olyat lökött rajtunk, hogy ijedtemben azon rágatlanul elnyeltem a jávorszarvast!
De a helybelieken az izgalom legkisebb jele sem mutatkozott. Önkéntelenül a poharához kapott
mindegyik, aztán folytatta a táplálkozást, mintha mi sem történt volna.
― Sose törődjenek vele ― nyugtatott meg a háziúr. ― Csak egy kis földlökés. Még a
poharat sem tudta feldönteni. Ilyenkor nyár végén, minden két-három nap érzünk kisebb-nagyobb
földrengést, van úgy, hogy tíz-tizenöt percig egyfolytában taszigál Már fel se vesszük, csak azt nem

állhatjuk, ha vacsora közben feldönti az italunkat. Múlt héten majd kidobott az ágyamból, minden
ablaküvegemet összetörte. De ezt a házat én csináltam, ezt ugyan nem kell félteni, hogy ránk
szakad!
Igyekeztem én is minél tréfásabban felfogni a helyzetet, de bizony kissé mégis elvette az
étvágyamat. Hiába, aki nem szokta meg vacsora közben a földrengést, annak azután már nem az
ételen jár az esze.

AUG. 18.
„COOPER'S LANDING"
Jack szalmazsákján jó alvás esett, zavartalanul pihenhettünk, még a föld se rengett alattunk. Az
eső viszont nem enged. Úgy nekiborult az idő, mintha örökre lemondott volna a kiderülésről.
Négy lovunk ― jól megtermett, csontos állat mind a négy ― itt ázik már az ajtó előtt,
hátukon mind magasabbra nő a rakomány. Csak a két erősebbre kerül poggyász. A másik kettőn
nyereg van, ezekre majd felülhet, aki elfárad vagy megunja a hegymászást
Kisül, hogy még mindig túl igényesek vagyunk. Még mindig több a holmink, mint amennyit a
lovak elbírnak. Ennélfogva máris fogyatékos ingóságaink újabb megnyirbálása következik.
Alig tudom már számon tartani, hány helyen hagytunk hátra poggyászt. Mióta Amerikában partra
szálltunk, akárhova érkezünk, mindenütt leépítünk. New Yorkban maradt egy nagy kofferra való
civilizált holmim, a seattle-i szállodában egy másik ládám; Sewardban Van Gilder úrra bíztam két
táska felesleges ruhát, most meg itthagyom egyik hátizsákomat meg egyik puskámat. Remélem, a
gyakori földrengés nem fog megártani nekik.
Három sátrunk, élelmünk, konyhafelszerelésünk, fegyvereink meg kis vaskályhánk valóban elég
teher két ló hátára, személyes poggyászunk tehát saját hátunkra kerül. Nem hinném, hogy nagyon
megviseli a hátunkat, feleslegeset aligha viszünk. Az én hátizsákomat például mindössze egy szappan,
egy fogkefe, egy tartalék ing meg egy pár tartalék harisnya duzzasztja. Igaz, még néhány tekercs film,
egy naplófüzet meg egy zseblámpa is zörög benne. Fényűzéssel csak nagyon rosszakaratú ember
vádolhatna bennünket.
Most látom, hogy törött kezem állapotáról már régen nem tájékoztattam az olvasót. Köszönöm a
szíves érdeklődést, változatlanul használhatatlan. Előreláthatólag még két-három hétig az marad.
Ügyetlenségem néha valósággal bámulatba ejt. Még cipőmet is mással kell befűzetnem. Belőlem
bezzeg rossz félkezű ember lenne. A lövéssel ellenben remélhetőleg nem lesz hiba. Az elébb tettünk
ki egy céltáblát ide a hegyoldalba, hogy puskáinkat kipróbáljuk. Egészen jól lőtt a puskám. Nyilván
azt hitte, két kézzel fogom.
Nagy keservesen megy a felpakolás. A barátaim háromszor- négyszer is leszedik, újra felkötözik,
így fordítják, amúgy próbálgatják a csomagokat. Közben valóságos szótárát gyűjthetném a
legválasztékosabb vadnyugati kiszólásoknak. Mindig azt hittem, káromkodásban a magyar paraszt
verhetetlen. De ha ezekkel a prémvadászokkal összemérnék, aligha el nem vennék tőle a hegemóniát.
Az első nap nyilván mindenhol egyforma nehézségekkel jár.
Afrikában is majd beleőszültünk, mire meg tudtunk indulni, így van ez az ugandai szerecsentől
kezdve az alaszkai trapperig.
Időközben megszemléljük Jack szánhúzó ebeit. Vagy tizenketten vannak, elkülönített
ketrecekben sorakoznak egymás mellett. Vadul vicsorgatnak ránk a drót mögül, még a gazdájukat is
meg akarnák marni. Nagyapjuk még valóságos farkas volt, s így nem volt elég idejük az udvarias
kutyamodor elsajátítására. Én ugyan be nem merném őket fogni, inkább magam húznám a szánkót.
Borzasztó bűz árad a ketrecekből, rothadt halszag. Elhullott lazaccal etetik a kutyákat, böjtieset
esznek egész életükben.
Tíz óra felé jár, mire elindulunk. Állítólag mindössze tizenhat kilométert kell megtennünk első
táborhelyünkig, de legalább nyolcórai mászásba telik, mire odaérünk.
Egyelőre a habosan kanyargó Kenai folyó mentét követjük, kényelmesen járható úton.
Tizenketten vagyunk, nyolc ember meg négy ló. Alig félórás gyaloglás után a Kenai folyóba torkolló
Copper Creekhez érünk, vagyis a Rézpatakhoz. Magányos vadászember áll a parton, hosszú, vékony
rúd van a kezében, azzal csapkodja a vizet. Közelebb érve látjuk csak, hogy halászik. Arasznyi
vaskampó van a rúdja végén, azzal rángatja ki a patakban nyüzsgő, ivásra készülődő,
tizenöt-húszkilós óriáslazacokat! Ha sikerül egyet partra vetnie, megfordítja a rudat, hogy vastagabb
végével fejbe- kólintsa a ficánkoló, rózsaszínű halat. Vörös az egész patak a temérdek lazactól.
Egymás hegyén-hátán tolongnak, azt hinné az ember, gyerekjáték fogni közülük, csak vaktában a
vízbe kell csapni, mindig halat talál a vaskampó. Meg is próbáltam mindjárt, vagy tíz percig
csépeltem a vizet, de bizony egyetlen halat sem tudtam partra vetni.
―

A négyféle alaszkai lazac közül ez a legnagyobb ― magyarázta a halász ― , a kings

salmon, a királylazac; van köztük akárhány harmincöt kilós is. De a húsa ennek a legrosszabb. Nem
is magamnak fogom, hanem a kutyáimnak. Azok királylazacon élnek.
Vagy tizenöt véres fejű, nagy hal hevert már a patak kavicsos partján, de a halász csak folytatta
csúnya mészárlását. Sok kutyája lehetett. A kivetett aranyhalakból kinyomta az ikrát \ nagy, fényes

ribizlifürtöket \, s vederbe gyűjtötte: \ Ez a legfinomabb csalétek \ mondta \,
pisztrángfogáshoz mindig ezt teszek a horgomra.
Elkanyarodunk a Kenai folyótól, és egy ideig a Copper Creek halszagú medrét, követjük. Sok
döglött hal látszik a vízben, hanyatt fekve sodródnak lefelé, szemben a felfelé igyekvők tömegével. A
hullák közül sok elakad a partban, ott rohadnak. Bűzlik is tőlük az egész völgy, ők már elintézték a
dolgukat, lerakták petéiket; nyugodtan oszlásnak indulhatnak.
A Rézpatakot is otthagyjuk, befordulunk az erdőbe, alig kivehető, régi ösvényen. Hangtalanul
haladunk, frissenzöld mohaszőnyegen, csak az első ló nyakába akasztott kolomp sértegeti a csendet.
•„
Mohafoszlányokkal teleaggatott, viharvert fenyők alatt, vadmálna és páfránysűrűk közül
harangvirág kéklik, füzike vöröslik. Az eső mindig szitál, a hegyek teteje sűrű ködöt pipál,
barátságtalan az idő.
Én ugyan nem bánom, szeretem az ázott, esőmosdatta erdőt. Ilyenkor zajtalanul haladhat a
vadász, gallyroppanás meg száraz levelek zörgése nem árulja el minden lépését; a szél járása se igen
veszélyezteti, hiszen az efféle szemetelő időben többnyire teljes a szélcsend. A csepegő erdőnek még
a szaga is sokkal különb a szárazénál; a nedvesség felfokozza, életre kelti a sokféle növénynek,
virágnak, rothadó avarnak, vadgyümölcsnek, fenyőgyantának, gombának azt a nagyszerű
szagkeverékét, melyet oly kimondhatatlanul jólesik tüdőre szívni, és amelyről a városi ember
válogatott magyarsággal azt mondja: „ózondús".
Eddig csak egy kifogásom van az alaszkai erdő ellen: lakatlan! Egyeden madarat se láttam még,
egyetlen rovart sem! Semmilyen nyom az ösvényen, semmi jele az életnek. Ez lenne hát az a
bizonyos „Észak csendje", amelyről minden észak-amerikai vadászleírásban olvastam?
Rövid déli pihenő és a McLeanéktől kapott útravaló elfogyasztása után folytatjuk utunkat. Másfél
óra óta meredek hegynek kapaszkodunk. Ritkulnak, alacsonyodnak körülöttünk a fenyők, a patak
morajlása már csak egész gyengén hallatszik fel. De gyengül az eső is, sőt el-eláll egy időre;
repedezik a felhőboltozat, közte imitt-amott kivillan egy-egy hófedte orom ― étvágygerjesztő nek!
Jaj, de sokat kell még szuszogni, mire odaérünk! Mászástól elszokott, hosszú utazásban elpuhult
szervezetünknek sehogy sincs ínyére a dolog.
Váratlanul vége szakad a fenyvesnek. Sűrű, jóformán járhatatlan égeresbe kerülünk. íme az
alaszkai vadászok sokat emlegetett alderbushja, az égersűrű, melynek errefelé ugyanaz a szerepe,
mint a mi hegyeinkben a gyalogfenyőnek, a zergevadászok Latschenjának.
Az erdőöv felett kezdődik az égersűrű; vastag, sötétzöld palástként borítja a hegyóriások meredek
oldalát, fel egészen a válluk tetejéig. Ott aztán vége szakad, felette már kopaszság van, havasi rétség.
Az igazi kopaszság azonban csak afelett kezdődik: szürke kőgörgeteg, melynek tetején havas csúcsok
fehérlenek, a Kenai hegység háromezres ormai\a fehér vadjuhok titokzatos otthona!
Most kezdődik utunk legkellemetlenebb része: az égeresen való átkelés.
― Ha ezen túl leszünk, már könnyen beszélünk; ott fent, azokon a szép réteken bátran lóra
ülhetnek. ― így biztat bennünket Andy, akitő l már vagy ötvenszer megkérdeztük, mennyire van
még a táborhely, milyen az út odáig, odaérünk-e, mielő tt még ránk sötétedik? Mintha ezzel bá
rmit is változtatnánk a dolgon. De a fáradt ember ilyenkor valóban azt hiszi, hogy minél többet é
rdeklő dik, annál közelebb hozza a célt.
Meglátszik, hogy csak ma kezdtük meg a „komoly" életet: minduntalan az órát nézzük! Én ugyan
nem nézem, nekem otthon sincs órám, de akárcsak otthon, most is a többiektől tudakolom az időt.
Pedig az valóban nem érdekes már.
Sajátságos dolog, hogy a legtöbb ember nem azért nézi az óráját, hogy megtudja, hányat mutat.
Mert ha két perccel később megkérded tőle, hány óra ― megint csak elő kell vennie, mielő tt
megmondhatná. Amikor elő ször megnézte, tudata alatt nem azt kérdezte „ Hány óra?", hanem azt,
hogy „ Ráérek-e még?" „ Mennyi idő m van kapuzárásig?" Az óra tehát nem azt felelte, hogy
„ fél hét" vagy „ háromfertály tíz", hanem azt, hogy „ igen, ráérsz", vagy pedig azt, hogy „ már
csak tlz perc, siess haza, ha meg akarod spórolni a kapupénzt".
Az égeresnek való nekifohászkodás előtt, az utolsó fenyők alatt rövid pihenőt tartunk.
Átnyergeljük a lovakat, megigazítjuk hátukon a félrecsúszott terheket. Egyszerre csak ismerős
kuncogást hallok felettem: valóban, egy szép hamvasszürke mókus érdeklődik a fenyőfa tetejéről.
Megkopogtatom a fenyőt, hadd nézzem hát meg az alaszkai mókust, az első élőlényt a Rézpatak
döglődő lazacai óta. Nem soká kell tessékelnem, már iramodik is. Kissé távol áll a szomszéd fenyő,
hosszút kell ugrania a mókusnak, bozontos farkát megjátssza röptében, azzal hosszabbítja ugrását.
Mégis esik vagy két métert, mire a szomszéd fa kinyúló ágát el tudja kapni. Jól megfigyeltem,
szerettem volna valami különleges ismertetőjelét észrevenni. Hiába. Ilyen mókus nálunk is terem.
Még ennél jobban ugró is.
Megfelelő szerszám nélkül lehetetlenség lenne az égersűrűn átkelni; ló pedig már éppenséggel
nem bírna utat törni rajta, annyira összevissza fonódnak a karvastagságú bokortörzsek. Andy azonban,
bölcs előrelátással, már itt járt múltkorában. Három napig dolgozott harmadmagával, míg sikerült
valamelyes kis ösvényt vágnia. Ezen kapaszkodunk, libasorban felfelé. Ketten jutunk egy-egy ló

segítségére, egyikünk a fejét húzza, másikunk a farát tolja a valóban zergeügyességgel mászó
állatoknak. Két- három percenként meg kell állnunk, ki kell fújtatnunk a lovakat meg saját magunkat
is. Közben minduntalan elő kell venni kapát-baltát, útbaeső égertöveket kivágni, túl meredek részeket
feltölteni. Lassú munka, ingre vetkőztünk már, mégis dől rólunk az izzadság.
Minden óvatosság ellenére megcsúszik az utolsó előtti ló. Kapkodva igyekszik megkapaszkodni,
de elveszti egyensúlyát, oldalára esik, elkezd gurulni, magával rántja a következőt, hömpölyögnek
vagy húsz métert. Egyikük csak nyergesló, a másik azonban teherhordó. Szerencsére nem történt
komolyabb baj. A szárak, pakolószijak összevissza szakadoztak ugyan, de a lovaknak kutyabajuk; a
poggyászban se esett egyéb kár, mint hogy ahány darab, annyi felől kell összekeresnünk. A
kényesebb holmit, fegyvereket, távcsöveket, fényképezőgépeket az elöljáró „legokosabb" lóra
kötöztük, a kolomposra, ő a bizalmi ló, ő soha nem csinálna ilyen keveredést.
Majd egy óra beletellett, mire ismét folytathattuk a lóhúzkodást. Jómagamnak, vagyis fél
kezemnek vajmi kevés hasznát vehettük. Helyenként magam is három lábon jártam, a negyedik csak
akadék volt.
Még egy incidens történt az égersűrűben. Egyik vadásztársam, B., aki az első ló farát tolta,
váratlan örömkiáltást hallatott. Megtorpant az egész menet, aztán mindnyájan odasiettünk megtudni
az öröm okát. Azt hittem, legalábbis hatalmas aranyleletre bukkanhatott a barátom. Odaértünk,
hát ― mi tű rés-tagadás ― valóban hatalmas leletre bukkant. Nem volt ugyan aranyból ― medv
ébő l volt. Jókora grizzlymedve járt arra nemrég, és pont az ösvényen feledkezett meg magáról.
Megcsodáltuk a leletet, ki volt rakva áfonyamaggal. Sose hittük volna, hogy ekkora medvék
legyenek Alaszkában.
De minden jónak vége szakad előbb-utóbb. Ezen aranyszabály alól az égersűrű sem vonhatja ki
magát. Elfogy. Kiérünk belőle. Letöröljük magunkról az izzadságot, magunkra vesszük minden
ruhánkat, mert idefent bizony hűvös van. Aztán leheveredünk az enciántól kéklő havasi rétre, és
rágyújtunk. És csodáljuk az elénk táruló nagyszerű kilátást.
Az idő továbbra is borús, noha az eső teljesen elállt. Az előttünk nyíló széles, mély
völgyszakadékon keresztül jól átláthatunk a szemközti oldalba, hol a havasi rét felső szélén,
légvonalban tőlünk mintegy három kilométernyire, apró, fehér pettyek mozognak.
― Tessék! ― szól Andy ravasz mosollyal. ― Nincs kedvük átmenni és megpróbálkozni
velük?
Nemhogy ma, de tán még holnap se lehetne odaérni! De nem ez a fontos, hanem az, hogy
közeledünk. Innét már alig kell másznunk, másfél óra múlva a táborba leszünk. No és amott vannak a
birkák is, a „túlsó dombon", csak át kell értük ugorni. Az égersűrű okozta nyomott hangulatot
általános lelkesedés váltja fel.
B.-vel elővesszük a két hátaslovat. S., aki nagy turista, megveti az efféle könnyebbséget, és
büszkén tovább gyalogol. Ez nagy megelégedésünkre szolgál, harmadik hátaslovunk nem lévén.
Mielőtt felülnénk, megérdeklődöm a lovam nevét: General Jacksonnak hívják. Önkéntelenül a New
York― Chicagó-i expresszvonat kocsijai jutnak eszembe. Azok is mind generálisok voltak. Generá
lisban tehát utaztam már, de eleven generális hátán még nem. Gyerünk hát, gazdagodjunk újabb
tapasztalattal.
Széles, komótos háta van a tábornoknak. Nagyúri ülés esik rajta, így generálishátról a vidék is
sokkal tetszetősebb, mint gyalog. Mind több és több vadbirkát fedezünk fel a távoli oldalakban,
összeszámolunk vagy ötven darabot. De persze akkora távolságról, hogy még távcsővel se lehet a
kosokat a juhoktól megkülönböztetni. Lovam, egy valódi táborszernagy stratégiájával, minduntalan
meg-megáll, hogy időt engedjen nekem a messzelátóval való alapos körültekintésre. Mialatt én a
birkákat figyelem, ő a havasi rétség friss füvével könnyít a baján. Mikor azonban váratlan
cserregéssel hófajd csapat rebben fel orra előtt, tábornoki mivoltát valóban megszégyenítő
horkanással akkorát ugrik, csak az isten őriz, hogy le nem repülök róla. De közvetlenül utána ismét a
füvet rágja, azt hiszi, észre se vettem, hogy megijedt. így aztán lassan elballagunk- legelészünk a
táborhelyig, ahova éppen besötétedéskor érünk.
Tapasztalatból tudom, hogy első nap mindenkinek nehezére esik az átmenet nélkül megváltozott
kemény életmód. Akármilyen derűs arccal igyekszünk is nemtetszésünket palástolni, mégis sok
minden kedvünk ellenére van, még olyan apróságok is, amelyeket egy-két heti táborozás után észre
se fogunk már venni. Hiába, aki nem szokott átázott ruhában, hideg zivataros éjjel a szabadban hálni,
az első nap nem örül neki. Bármennyire ismételgeti is; hogy ― Barátom! Ez aztán az élet! Végre
ismét szabad emberek lehetünk! ― Akárhogy igyekszik is lelkesedni, szíve mélyén fenébe kívánja
a szabad életet, és lelkét is odaadná egy fű tött szobában megterített meleg vacsoráért, fürdő kád
ért, vetett ágyért. Hasonló emóciókon nemegyszer estem át, ezek minden esetben ismétlő dnek.
Fentiek előrebocsátása és mérlegelése után mégis meg kell állapítanom, hogy a mainál
nyomorultabb, kényelmetlenebb, elkedvetlenítőbb táborban még aligha volt szerencsém éjszakai
nyugodalomra kinyújtózkodni.
Holtfáradtan érkeztünk. A szélverte havasi rét közepén mélyülő sekély, félig nyitott katlanba
állítottuk a sátrakat, néhány töpörödött égerbozót oltalmába. Közvetlen a sátrak előtt hegyi patak
tajtékzik, árasztja a gleccser jeges leheletét, az örök hóét, melynek lábából fakad. A neve: Stetson

Creek.
Ez eddig rendben volna. Patak partján táborozni élvezet. Azonban patakja válogatja. Három
vékonyka selyemsátrunk közül az egyik nagyobb, a másik kettő kisebb. A nagyobbikban kis
vaskályhánk ropog, azaz ropogna, ha sikerülne száraz tüzelőre szert tennünk. Egyelőre még a kályha
is csak fázik. Ugyanebben a sátorban tanyázik öt emberünk, de csak Andy tud benne egyenesen állni,
a többi csak meghajolva. Ez a sátor a konyhánk, ebédlőnk, raktárunk, nyergeskamránk, valamint öt
emberünk hálóhelye- Mellette két feleakkorka sátor lapul, csak négykézláb lehet bennük közlekedni.
Belül annyi a férőhely, hogy két ember valahogy, nagy szorosan elfekhet. Az egyikben B.-vel
tanyázom, a másiknak S. a magányos lakója. S. ugyanis úgy horkol, hogy attól még a szomszéd
sátorban is csak nagy gyakorlattal lehet elaludni.
A tábori ágy ismeretlen fogalom errefelé; néhány latyakos égergallyat törünk, azt almozzuk a
hálózsák alá. Hamar besötétedik, nincs már idő rendesen leverni a sátor oldalait; a szél csattogva
lebegteti, beveri az esőt, mely idővel jeges darává, majd pedig szép, fehér hóvá sűrűsödik.
A vacsorával nem kívánok bővebben foglalkozni. Nekünk nem ízlett. Embereinknek annál
jobban. Legott bele is gombolóztak hálózsákjaikba, és nem telt bele tíz perc, már versenyt fűrészeltek
egymással. Arra, hogy kissé rendbehozzák a mi sátrunkat, ágy alá valót hordjanak be, szóval
bármiben is segítségünkre legyenek, nyilván még hírből se hallottak. Vacsora közben is, ha nem
sietünk, hát még azt a néhány falatot is eleszik előlünk. A „mi" vacsoránkat! Ezek „szabad amerikai
polgárok", azt tesznek, ami nekik tetszik. Nekünk legfeljebb fizetnünk szabad.
Lovainkat szabadon eresztették. Ki sincsenek pányvázva. Egyikükön van ugyan kolomp, hogy
reggel majd hang után kereshessük őket, ha addigra túl messze elbarangolnának a ködben. Nem féltik
őket a medvétől. ― Generális idő ben megérzi a medvét― mondják ― , vigyáz a többire is. .
Szüntelen zuhog az eső. Úgy befűztük egymást a hálózsákba, hogy ha most hirtelen ki kéne
ugrani, meg se tudnánk mozdulni. Azon ruhásán bújtunk belé, csak a legvizesebbjét vetettük le.
―
Hej, ti csillagfényes, tubarózsa szagú, százhangú afrikai táborok!
Ez a hálózsák valóban kitűnő találmány. Máris annyira átmelegedtem benne, hogy sürgősen ki
kell fűznöm egyik oldalát, szellőztetnem kell, mert megizzadok. Ahhoz is idő kell, mire minden
fortélyát kitanulom. Különösen így fél kézzel igen bonyodalmas jószág. Addig forgolódik benne az
ember, addig igazgatja, míg végre úgy gúzsba kötődik, mintha kényszerzubbonyba erőltették volna.
De jön az engesztelő álom, elhallgattatja a sok zsörtölődést. Már csak a szél zúgása, a havas eső
verése hallatszik, meg a lókolomp lassan távolodó kongása. Meg S. sátorfalrengető horkolása. Ránk
borult alaszkai táborozásunk első éjszakája.

AUG. 19-ÉN
CAMP„STETSON CREEK”
Hideg, nedves, de szélcsendes reggelre ébredünk. Néhány centis hóréteg fekszi meg a sátor
nyílásán bekandikáló tájat; azonban szemlátomást tűnik a hó, szaporán olvasztja az ismét felhíguló
eső. Nem sietünk kibújni, akármeddig ellustálkodhatunk, ma úgysem vadászhatunk még; csak estére
jár le a vadbirkák tilalmi ideje. A mai napot a terep tanulmányozására, meg a holnap kezdődő
vadászat haditerveinek megbeszélésére szánjuk.
Amilyen barátságos meleg van idebent a zsákban, olyan kellemetlen hideg szökik be a sátor
nyílásain. Legjobb lenne tovább aludni. De nem lehet ám, mert a konyhasátorban már nagyon is
ébren vannak; az egyik pöröl, a másik dalol, akkora zajt csapnak, mintha mi a világon se volnánk. De
most egy kellemes nesz is vegyül az áthallatszó hangzavarba: tűzpattogás! Sikerült begyújtaniuk a
vaskályhába, főzik a reggelit!
Ezután már bennünket se soká tartóztat a hálózsák. Félig felöltözve leugrunk a patakhoz. Jóleső,
habár kissé felületes mosdás a jeges vízben. A borotválkozást ezennel beszüntetjük.
Aztán egykettőre be a konyhasátorba, amelynek képe lényegesen különbözik tegnap esti
reménytelen ábrázatától. Igaz, hogy most sokkal büdösebb, mint az este volt, hiszen öt jóllakott
prémvadász töltötte benne az éjszakát. De meleg! Sőt, a derék kis kályha oly szívesen ontja a
zsongító hőt, hogy ingre vetkőzhetünk, ledobhatjuk magunkról az átázott gúnyákat; tegnap óta még
nem volt alkalmuk megszáradni. Nyolc pár kapca lóg immár a kályha fölé feszített zsinóron, nyolc
pár gőzölgő pamutzacskó. Fekete lé csöpög a végükből, sisteregve hull a tüzes kályhára,
észrevétlenül a serpenyőben sercegő rántottába. A kályha körül, koszorúba nyolc pár fűzőscsizma áll;
nyirkos nadrágok, bekecsek száradnak az átázott nyergeken. Asztal is készült már, négy egymás
mellé állított élelmiszerládából; meg is van terítve, bádogtányérokkal, bögrékkel. Köréje kuporodunk
mindannyian, ki hátizsákra, ki ládára. Jómagam háromlábú hazai vadászszéket is hoztam, ezt a
nagyszerű, kizárólag nálunk dívó ülőkét, amely nélkül semmiféle vadászkirándulásra ― legyen az
otthoni fácánozás vagy afrikai elefántvadászat ― soha el nem indulnék.
Szíves figyelmeztetésül, netán külföldi vadászútra készülődő társaimnak: két olyan hazai
felszerelési tárgyról tudok, mely szerintem nélkülözhetetlen, s amelyet külföldön ― értem ezen
Afrikát és Amerikát, ső t Angliát is!― nem ismernek. Egyik a jó hátizsák, a másik a háromlábú
vadászszék. Semmibe se lehet annyit és oly gyorsan begyömöszölni, mint a hátizsákba. És aká

rmennyi is van már benne, valami még mindig fér bele. A vadászszék pedig egyaránt aranyat ér, ak
ár a trópusok kullancsos, tövises porában, akár átázott erdő latyakjában, akár alaszkai konyhasá
tor ebédlő asztala mellett akar helyet foglalni a vadász. Tehát, ha semmi egyebet nem is, ezt a két
fontos eszközt mindenhová elvinném. Ső t, mindegyikbő l kettő t. Mert puskát, bármilyen patront,
öngyújtót és zsilettpengét ma már Timbuktuban is lehet kapni. Ső t, a jégszekrény sem probléma
már a legtöbb afrikai nagyközségben. De a h átizsák és vad ászszék láttára mé g ma is
összeszaladnak a négerek.
E hazai propaganda végeztével térjünk vissza a sátorbeli reggelihez. Érdemes rá visszatérni.
„Flapjacks", „hotcakes" \ amerikai, palacsintaszerű ételek, aztán rántotta, hideg hús, pirított kenyér,
befőtt, tea, kakaó. Szakácsunk, a derék Mike, szorgalmasan dolgozik a csepp kis kályha felett, pedig
meg sem fordulhat, oly szűk a hely. Közben ő is tömi magába a reggelit, hozzá anekdotázik is,
adogatja is az ételeket. Olyan lakomát produkál, amilyet a tegnapi bemutatkozás után valóban nem
vártunk. De sietnie kell ám annak, aki nem akar éhkoppon maradni! Mert az alaszkai
prémvadászkörök asztali illeme, mondhatnánk, hiányos. A legvadabb néger is illendőbben rágja a
maga nyers antilopbelét, mint ezek a trapperek a flapjacks.t. Szennyes bicskájukkal bele-belevájnak a
közös lekvárosüvegbe, még szennyesebb ujjaikkal széjjeltépdesik a húsdarabokat. Itt csakis saját
magára gondol mindenki. Aki udvarias vagy netán szerény, az koplalhat, ők így szokták meg, a
vadonbeli élet kérlelhetetlensége erre tanította őket.
Alapjában véve becsületes, őszinte, jóakaratú fickóknak nézem valamennyiüket. Hogy egyáltalán
nem tekintik magukat szolgálatunkba szegődött, parancsainkat elfogadó, egyszóval tőlünk függő
alkalmazottaknak, hanem inkább egyforma jusson közös kalandra induló, mindent velünk megosztó
egyenrangú kollégáknak? Ne felejtsük el, hogy Alaszkában az osztálykülönbség éppoly ismeretien
fogalom, mint a háromlábú vadászszék. Alaszkát az aranyásók „léptették életbe", azok közt nem volt
úr és szolga, csak erősebb és gyengébb. így oltódott beléjük az aki-blrja-marja természet Nemsokára
kint a sátrak előtt is fellobban a tábortűz. Köréje telepedve, pipaszó mellett jártatjuk messzelátóinkat
a tábor két oldalán emelkedő meredek oldalakon. Az idő még most is igen bizonytalan. Hol kitisztul
kissé, hol újra nekiered az eső. A mélyen futó fellegek meg-megszaggatják szoknyáikat a fűrészfogú
ormokon. A felhőréseken azonban be-bepillanthatunk, s ilyenkor már szabad szemmel is
felismerhetjük a szívünket megdobogtató fehér pontokat \ az ide-oda mozgó vadbirkákat 1 Négy-öt
helyen is mutatkoznak. A legkisebb csapatban ötöt, a legnagyobban tizenhat-tizennyolc darabot
számlálunk. Egyelőre valamennyiüket anyabirkáknak és bárányoknak nézzük, jószarvú kost egyet
sem sikerült még felismernünk. Igaz, hogy még innen is nagy távolságra vannak, légvonalban vagy
ezerötszáz méternyire. A világítás sem valami híres, a sűrű ködpára megnehezíti a tisztán látást.
Ezt a pihenőnapot még felhasználom arra, hogy néhány szóval közelebbről bemutassam a fehér
vadbirkát, Észak hegyóriásainak e büszke, nehezen megközelíthető lakóját.
Az észak-amerikai vastagszarvú juh ―

the bighorn sheep ―

(Ovis canadensis) a Sziklá

s-hegységen végig, attól délre egészen Észak- Mexikóig, a Sierra Nevada mentén pedig Kaliforniá
ig elő fordul. Észak felé az Alaszkai-hegység felső vége szabja meg terjeszkedésének határát.
Jókora állat. A vén kos vállmagassága egy méter, súlya mintegy 125 kilogramm, akkora, mint
egy fiatal szarvasbika. Fejét súlyos, 38\40 centiméter vastag, és kivételes esetekben egy méternél is
hosszabb csiga díszíti, míg a juhok szarva aránylag rövid, alig 30 centiméter hosszú és egész vékony.
A vastagszarvú juh négyféle színváltozatban fordul elő. A Sziklás-hegységnek az Egyesült
Államokba eső részén barna, Kanada nagy részében szürke, Észak-Kanadában szürke-fehértarka,
végül Alaszkában töretlen hófehér a vadjuh bundája. Szóval, észak felé fokozatosan világosodik, míg
Alaszkában el nem éri a tiszta fehér színt. A különböző színváltozatok szarvképződésében is van
némi különbség, amennyiben a délieké valamivel vastagabb, de rövidebb, az alaszkaié viszont
hosszabb, de vékonyabb. Az amerikai vadjuh négy alfaját a következő neveken ismeri a tudomány:
a barna: Ovis canadensis canadensis ― Rocky Mountain Bighorn,
a szürke: Ovis canadensis stonei \ Black Bighorn,
a tarka: Ovis canadensis fannini \ Grey Bighorn,
a fehér: Ovis canadensis dalli \ White Bighorn.
Engedelmet ezért a kis állattani leckéért, de expedíciós könyvben igen jól fest az ilyen
tudományos közbeszúrás. Mondják, emeli a könyv komolyságát. Én magam is szeretem fitogtatni,
mennyi latin nevet tudok könyv nélkül. (Biztonság kedvéért azért még utánanéztem a Brehmben.)
Holnapra tervezzük tehát első látogatásunkat a fehér vadbirkák örökké csendes, eget vető
otthonába. Holnap virrad a nagy nap, amikor hosszú, immár egyhavi utazás után, végre valóban
komolyra fordul a helyzet: megtöltjük a puskát! Tudakoljuk, minek hívják a különböző
hegycsúcsokat. ― Ezeket? ― kérdezi Andy fejcsóválva. ― Ezeket még nem nevezte el senki!
Erre még nem értünk rá. Majd meglátják, ha holnap felkapaszkodunk, milyen kilátás nyílik onnét.

Orom ormot követ, egész tengere látszik a havas csúcsoknak, csillogó gleccsereknek. Neve azonban
egynek sincs. Pogány hegyek ezek, kereszteletlenek.

A vadbirkák nyomában

AUG.20-AN.
CAMP „STETSON CREEK"
Még csak alig pitymallik. Gyertyafény mellett reggelizünk a szellőzetlen, füst- és
prémvadászszagú konyhasátorban. Pirosan izzik a kis kályha, bugyogtatja a fazékban forró teavizet,
sercegteti a tepsiben sülő flapjacket, vagyis: palacsintát.
Az eső elállt, a felhők még a hegytetőkről is eltisztultak, a bütyköshátú gerincvonal élesen
bontakozik elő a derengésből. Az idő nyilván megbecsüli magát, első vadásznapunk biztatóan virrad.
Megtörölgetjük, megolajozzuk az átnyirkosodott puskát, távcsövet, fényképezőgépet. Hátizsákba
gyűrjük a gumiköpenyeget, kötött réklit meg valamelyes harapnivalót.
Elindulunk.
Heten megyünk: Andy, Hank és Frank, vagyis a három vezető Hjalmar, a lótulajdonos, meg mi
hárman. Csak Mike, a szakács marad otthon. Ő is el akar jönni, de Andy nem ereszti:
― Szó sincs róla, hogy őrizetlenül hagyjuk a sátrakat. Mire hazaérünk, a medve szétszórhatná
valamennyi holminkat. Magárahagyott tábort fosztogatni grizzlymedvék kedvenc mulatsága. És
különben is: szakácsnak tűzhely mellett a helye, nem vadászaton. Főzőkanalat szorongasson, ne
pedig puskát.
Ez ellen nincs apelláta.
Most még együtt megyünk, csak fent a gerincen válunk majd széjjel. Táborbeli patakunk, s
Stetson Creek mentén kapaszkodunk, dérütötte áfonyamezőn. Kopasz hegyóriások emelkednek
körülöttünk. Egyeden fa sem látszik. Csak kisebb-nagyobb égersűrűk sötétzöld szigetei, meg az
északi hajlatokban megmaradt hófoltok tarkítják a köves meredekek egyhangúságát.
Egyelőre hiába járatjuk szemünket a sziklaoldalakon, hiába keressük a várva várt fehér pontokat.
A táborból tegnap megfigyelt birkacsapatoknak fia se látszik. Talán észrevették a tábortüzünket, és
átváltottak a gerinc túloldalára? Hallom, hogy csodálatosan éles a szemük, rendkívül óvatosak, és a
legkisebb zavarást is rossz néven veszik. Márpedig a tábor körül szüntelenül kongató lókolomp
ugyancsak messze felhallatszik az ilyen csendes hajnalon.
Elég kényelmes mászás esik. Andy jól ismeri a járást, többször meg-megpihentet bennünket;
tudja, hogy hajófedélzeti sétákhoz szokott tagjainktól egyelőre nem sokat várhat.
Hófajd ― roock ptarmigan― sajátságos, „ orr-orr"-szerű cserregése hallatszik többfelő l. M
ár vagy három csapatot is felrebbentettünk. Testük szürke, kendermagos, szárnyuk hófehér. Nagyon
bizalmasak, alig százméternyi repülés után ismét leszállnak és oly közel bevárnak, tán még bottal
is dobhatnék közülük. A kis Flaubert-puskát, sajnos, teherkönnyítés miatt lent hagytam Sewardban;
pedig most milyen jó hasznát vehetném ezekre a bizonyára kitű nő húsú madarakra.
Háromórás mászás után fent vagyunk a gerincen. Oly hideg szélvihar lep meg, hogy
mindenekelőtt visszahúzódunk egy sziklatömb oltalmába, s magunkra vesszük a hátizsákbeli meleg
ruhát. Itt bezzeg még a bunda is elkelne! Ez a gerinc már a tél örökbérletéhez tartozik, itt már hiába
biztatgatjuk egymást azzal, hogy a naptár augusztust hirdet.
Visszakapaszkodunk a jeges leheletű hegyélre, és letekintünk a túloldali ismeretlenségbe. Sokat
ugyan nem látunk, mert sűrű, tejfehér felhőpaplan borítja az alattunk mélybe vesző tájat, bodros,
vattaszerű ködtenger, melyből csak imitt-amott emelkedik ki néhány cukorsüvegszerű, havas
hegycsúcs: a felhők alatt rejtőzködő világ egy-egy őrtornya.
Úgy sípol a jeges szél, alig értjük egymás szavát. Homorú hegynyeregben értünk fel a gerincre.
Ez innét jobbra is, balra is emelkedik, tetejét nem látni, felhőkbe vész az is. A sorsra bízzuk, ki
melyik irányba induljon. Feldobjuk a pénzt: fej vagy írás ―

azaz n ő

vagy sas, minthogy

negyeddolláros pereg a levegő ben. Egyelő re nekem kedvez a szerencse: magamra maradok, a két
barátom meg együtt. Két irányba indulhatunk csak, jobbra vagy balra. A bal oldalt választom; Andy
és Hjalmar velem jönnek.
Ismét nekilátunk a kapaszkodásnak, pedig az imént már azt hittem, felértünk. Ezért utálatos

dolog a hegymászás. Legalább ötször be kell csapódni, mire valóban felér az ember. A hegy csak azt
várja, hogy a mászó megkönnyebbülten felsóhajtson: ― Na, hál'isten, fent vagyunk! ― és máris
újabb emelkedő vel, az eddigieken túltevő meredekkel veszi el további mászókedvedet. Meglepet
ésheggyel, amelyet eddigelé titkolt kárörömmel rejtegetett. Vajon mi öröme telik az ilyen bolondítá
sban? Hej, hiszen csak ne lakna birka a tetején! Leshetné, míg megmásznám!
A helyzet nem valami biztató. Sőt, percről percre reménytelenebbé válik. Megered a havas eső, a
katlan felhőtengerét felkorbácsolja a szél, mi is felhőkbe kerülünk. Mindinkább rövidül a kilátás, oly
sűrű köd füstölög körülöttünk, már alig látunk el húsz lépésnyire. Nem is megyünk tovább,
lehúzódunk valami szélvédte sziklatömb alá, ott várjuk az idő jobbra fordulását. Ilyen vakon nem
érdemes továbbmenni; csak megzavarnánk a netán utunkban álló vadat, de meg nem láthatnánk.
Egy óra hosszat várakozunk. Már a fogam is vacog s azon alkudozom Andyvel, hogy gyerünk
lefelé; utóbb még haza se találunk, hiszen már egy dobásnyira se látni. Az innenső katlant is
elárasztotta a ködfelhő, egyre sötétebb lesz, nemhogy világosodnék. De Andy nem hajlandó kibújni a
szikla alól. Olyan megelégedetten szívja azt a szurtos cseréppipát, mintha csak fűtött szoba ablakából
szemlélné a gyalázatos időt:
― Korán van még, elállhat az eső. Nem akarok azon mérgelődni, hogy majd onnét lentről látom
meg, hogy idefent kiderül. Birkavadászathoz türelem kell.
Ördög vigye ezt a vén csökönyöst ― morgom magamban ― , nem türelemrő l van itt szó,
hanem arról, hogy kilel az isten hidege. Úgy megfázom, majd abbahagyhatom a további vadászatot.
De egyedül úgyse találok haza. Nincs más választásom, mint maradni.
Andynek lett igaza. Az idő megjavult, s nem is fáztunk meg. Kisebb rések szakadtak a ködfalba,
kiszürküllött rajtuk egy-egy hegyoldal darabja, távoli kilátások hamar eltűnő pillanatfelvétele. Elállt a
havas eső, a vihar is engedett, folytathattuk az abbamaradt hegymászást. Még kétszer konstatálhattuk,
hogy még mindig nem értünk fel, holott biztosra vettük az ellenkezőjét. A további csalódásoktól
azonban megmenekültünk, mert amint az előttem haladó Andy egy kiugró sziklapárkányról
lepillantott, azon sebtében villámgyorsan vissza is kapta fejét...
― Itt egy birka alattunk ― suttogta ― , mégpedig úgy láttam, erő s kos!
Egyszeriben lebuktunk mind a hárman, Andy pedig hasoncsúszva, óvatosan közeledett a katlan
pereméhez. Kalapját hátrahagyva ― nehogy széles karimája árulóvá legyen ― nagy vigyázva
tolta ki fejebúbját, s messzelátójával hosszasan kémlelt a számomra láthatatlan mélységbe. Azt
hittem, sose fejezi be a kémlelést. Mintha nem tudott volna betelni a jeges sziklán való hasalással.
De Andy alapos ember, ha ő egyszer birkát néz, megnézi tüzetesen.
Végre! Hátranyúló kezén a mutatóujj szapora hívómozdulatokat végez. Úgy látszik, komoly a
dolog. Csúszom is már utána... Csak óvatosan ezzel a puskával, nehogy megkoppanjon a sziklán...
― Ne is gukkerozza, csak lőjön, mihelyt meglátja ― leheli felém Andy ― , nagyon erő s kos,
itt áll alattunk, közel. Jól megnéztem.
― Na hallja, ha még ennyi idő alatt se tudta volna jól megnézni. .
Ezt a gondolatot azonban már nem fejezhetem be, mert fejemet elődugva, magam is
megpillantom az alig ötven méternyire alattunk fehérlő kost. Szarvát meg sem vizsgálhatnám, mert
völgynek fordulva áll, teste teljesen eltakarja lehajtott fejét. Minthogy a köd jóformán csak a birkáig
nyit kilátást, s a völgyből felgőzölgő páratömegek még ezt is elfüggönyözéssel fenyegetik, nem sokat
spekulálok, hanem bízva Andy szakértő véleményében ― odagyújtok.
A kos térdre esik, de rögtön megint talpra áll... Újra lövök, erre félig csúszva, félig gurulva
megindul a völgynek, és csakhamar el is tűnik a ködben. Még néhány pillanatig halljuk a meglazult
kövek gurulását, aztán csend...
Nem soká kell keresgélnünk. A rálövéstől talán százötven lépésnyire akadt meg, kiálló éles
sziklában. A lövések helye messziről vöröslik hófehér bundáján. Még sosem lőttem ilyen tiszta fehér
állatot, ezért ily meglepő a messziről vöröslő vér.
Bevallom, kissé kételkedve mászom le hozzá. ― Meglő ttem első birkámat, anélkül hogy
megnéztem volna, mit hord a fején. Hátha tévedett ez a híres Andy? Hátha valami vacak kost
lövetett velem? Úgy kell nekem, miért voltam ilyen elő vigyázatlan! Most ugyan már téphetem a
hajam, attól már fel nem támad a kos. ― így dödögök magamban, míg csak le nem érek.
De a híres Andy nem tévedett. Igaz, hogy majd megfagytam, mire meg tudta nézni, de
becsületére váljék, jól megnézte. Gyönyörű, kapitális kos fekszik előttem, jobb, mint amilyenre
valaha is számítottunk. Rendkívül vén, Andy szerint mintegy kilenc-tízéves állat; fél szemére vak,
valószínűleg verekedés közben üthette ki valamelyik haragosa. 108 centiméter hosszú és 36
centiméter vastag csigája valóban elsőrendű trófea. Pedig szarvának végei erősen kopottak, legalább
négy centiméter hiányzik belőlük. Összehasonlítás céljából megemlítem, hogy Rowland Ward
hivatalos rekordkimutatásában felsorolt, húsz-egynéhány alaszkai birkaszarv közül a leghosszabb 124

centiméter. A többi már mind rövidebb az enyémnél. Sewardban, meg útközben a hajón is az volt az
általános vélemény, hogy amelyikünknek 100 centiméternél hosszabb szarvú kost sikerül lőnie, az
nagyon is meg lehet elégedve.
― Na, ugye megmondtam, hogy a birkavadászathoz türelem kelll ― szól ravasz hunyorgatá
ssal az öreg Andy.
Igaza van, ezt a kost kár lett volna itthagyni. Ez megér néhány órai fogvacogást. Érdekes, hogy
ennél többet nem is láttam, ez volt az első birka, amelynek közelébe kerültem és íme, a legjavából
való, kiváló szarvú kos. Valóban, bolond szerencse.
Mialatt a fej levágásával s a nyakbőr lefejtésével vesződünk, ismét oly sűrű szürke felhő húzódik
ránk, hogy csak alig néhány lépésre látunk el. A deres eső is újból rákezd, a szél is változatlan
sebességgel nyargal. Ha tehát negyedórával később jövünk erre, soha meg nem láttuk volna a ködbe
burkolózott kost.
De mit törődünk most már az idővel! Hiszen visszük a nagy kos szarvát, ott díszeleg az előttem
kapaszkodó Hjalmar fején. Két combját is hozzuk; egyik Andy vállát, másik az enyémet nyomja ―
holnap birkapörköltet eszünk! Máját szétroncsolta a golyó, Andy és Hjalmar szű nni nem akaró b
ánatára. A birkamájat nyilván mindennél többre becsülik. Minduntalan visszatérnek erre a témára,
nem győ znek méltatlankodni: ― Akárhova lő is, csak májon ne lő je,― mintha csak készakarva
lő ttem volna májon!
Átázva és meglehetősen fáradtan érünk le a sátorhoz. Öt órára jár. Társaim már itthon vannak,
javában falatoznak a konyhasátorban; akkora itt a füst, hogy belépéskor szinte visszatántorodom. Öt
pipa füstölög, de a vaskályha sem rest, lepipálja mind az öt pipát.
Barátaimnak nem kedvezett a szerencse. Láttak ugyan néhány birkát, de nem sikerült a közelükbe
férkőzniük. Nagy tehát a meglepetés, mikor a kosfejet letesszük a sátor elé.
Jóvátehetetlen könnyelműséget követtem el! Elárultam, hogy kosom fél szemére vak volt. Na
hiszen, több se kellett a kollégáknak. Azóta se hallok egyebet, mint: „vak kost könnyű agyonlőni";
„csak valamelyest látott volna szegény, sosem kerülhettél volna a közelébe"; „inkább fogtad volna
meg elevenen"; „haza is hajthattad volna" ― meg hasonló szellemességeket. De azért folyik a nyá
luk, amint a szarvat méregetik.
Ennél a shoepack nevű lábbelinél haszontalanabbat nem is hozhattunk volna magunkkal. A vizes,
síkos sziklákon minduntalan megcsúszik a gumitalp, háromszor annyi fáradság hegyet mászni benne,
mint szöges cipőben. Pedig hoztam ám magammal valódi goiserni bakancsot, de Andy és társai
nagyon leszólták. Azt állították, nem fogom hasznát venni, ide csak sboepack való. Addig
beszéltek ―

hiszékeny ember vagyok, mindig ez a vesztem ― , míg lent hagyatták velem

Sewardban a jó szöges hegymászó bakancsomat. Ha majd kitörtem a nyakam, pereljék be
nevemben az ottawai cipő gyárat. Ott készül a shoepack.
Kevés ingóságaim közt széjjelnézve csak most látom, mily rendkívüli szerep jutott köztük a
húzózárnak \ magyarul „zippzárnak". Zippzáras a hálózsákom, a kabátom, az ingem, a
gyapjúmellényem, a mosdófelszerelésem tokja, a papucsom,- a dohányzacskóm, a pénztárcám, sőt
még a nadrágzsebeim is zippzsebek. Jóformán nincs is zipptelen holmim. A sátrunk ugyancsak zippre
jár, szakadatlan ki- és bezippelés az életünk.
Újból megeredt az eső, kopogva veri a sátorponyvát. Verheti bátran, jól be van zippelve. Én is
bezippeltem magam a hálózsákomba. Ma már nagyszerű fekvés esik benne, magas, ruganyos
fenyőgallymatracot almoztam magam alá. A kosfej is itt van mellettem, nehogy odakint elemelhesse
valami bitangoló medve.
Oly nagyszerűen érzem magam itt a világ végén, ebben az esőverte sátorban, hogy még a... még
a... ― biz'isten, még azzal se cserélnék! Otthon sokszor kérdezték, vajon ilyenkor nincs-e honvá
gyam? Dehogy van kérem, dehogyis van! Mi után vágyódnék? Ilyet otthon úgysem adnak! És kü
lönben is: honvágy csak abban a kellemetlen esetben jelentkezik, ha zsebünkbő l hiányzik a
hazautazásra való jegy ára. De én ravasz voltam, már régen megváltottam a jegyet. Itt van a tárcá
mban. Bele van zippelve.

AUG. 21.
CAMP „STETSON CREEK"
Mihelyt kivirrad, indulunk. Sorsot húzunk B.-vel, nekem ismét a tegnapi rész jut. S. lesántult,
otthon marad. Tegnap megcsúszott a gumitalpa, s térdét úgy belevágta a sziklába, hogy ma alig tud
lábra állni. Szidja is a haszontalan shoepacket., kegyetlenül.
A havas eső elállt, de a hegyek még sűrű felhőket pipálnak. Szürke ködrongyok úszkálnak a
völgyben. Ma sem Ígérkezik különb idő a tegnapinál.

A kötelező háromórás kapaszkodás elteltével fent vagyunk a gerincen. Ekkorra azonban úgy
megsűrűsödik körülöttünk a köd, jóformán semmit sem látunk. Ezért ugyan kár volt fáradnunk. Nincs
egyéb tennivaló, ismét csak elhúzódunk valami szélfogó szikla mögé. Ott tartjuk egymást szóval,
további három óra hosszáig. Nem enged a köd. Híven őrzi a hegyek titkait, gomolygó párapalástját
konokul zárva tartja. Tehetetlenné teszi a hívatlanul idetolakodott vadászt. Az eső is újból rákezd.
Fázunk, átkozódunk. Az időt azonban mindez nem érdekli.
Több ízben hallunk kőgurulást. Imént közvetlen alattunk kopogott: birkák vonulnak körülöttünk,
alkalmasint valami csodaszarvú kos. De a köd irgalmatlan, összeesküdött a vaddal.
Néha úgy látszik, mintha a neki-nekirugaszkodó szélroham szétrepeszthetné a borulatot.
Nagynéha sikerül is egy-egy kis ablakot nyitnia: mélységbe tátongó sziklafalak mutatkoznak benne.
Szemünkhöz kapjuk a messzelátót: itt is, ott is birkák fehérednek a szemközti oldalban ― csupa juh
és bárány ― de már el is tű ntek! Csak játszik velünk a köd, alig néhány másodpercnyi bepillantá
st enged. Behúzza a függönyt, mielő tt még a messzelátó végigszaladhatna a kilátáson. Kegyeden j
áték az ilyen, önkéntelenül a sivatag délibábját juttatja eszembe. Az is ilyenformán bolondítja az
embert.
Elfogyasztom hátizsákbeli harapnivalómat. Ez valamelyest életre kelti zsibbadó lelkesedésemet.
A régi időkről beszéltetek magamnak Andyvel, aranybányász koráról. Ezt szívesen hallgatom,
elfelejteti velem az átkozott ködöt. Egyik barátjáról mesél, aki annak idején gazdag aranyleletre
bukkant, és a többiek sorsán okulva menten itthagyta Alaszkát, nehogy hamiskártyások kezére jusson
keservesen szerzett vagyona.
― Együtt utaztam vele Seattle-be ― így folytatja a szót. ― Annyian voltunk azon a kis hajón,
alig tudtunk egymástól mozogni. Vagy hatan aludtunk egy kis fülkében, azaz hogy aludtunk volna,
de nem tudtunk, olyan b ü dös volt a leveg ő . Illet ő

bar á tom ugyanis ―

az a bizonyos

szerencsegyermeke ― a világért sem váltott volna fehérnemű t. Éjjel-nappal ugyanazt a szennyes
inget hordta, amelyben az aranyásást abbahagyta. Hiába panaszkodtunk, hiába szidtuk, azt felelte,
nincs másik inge, hazáig megteszi ez is. Végül aztán bosszút álltunk rajta; érkezés elő tti éjjel
megtréfáltuk. Alaposan leitattuk. Mikor mélyen aludt, lehúztuk róla a dögletes inget, belehajítottuk a
tengerbe, és frisset adtunk rá. Az elhajított ing vastag, bélelt kelmébő l készült, maszatos,
agyonizzadt flanelling volt. De bélése alatt ezerdolláros bankjegyek lapultak. Gazdája oda rejtette az
aranyásás gazdag gyümölcsét, ezért nem volt halandó inget cserélni. Mi meg azt vártuk, hogy má
snapra kelve mennyire megörül majd szép új ingének! Majdnem a tengerbe ölte magát. Ami kis pé
nzünk volt, mind nekiadtuk. A legközelebbi hajóval visszautazott. Azóta se hallottam felő le...
De most mintha valóban ritkulna a köd. Néhány pillanatra mintha a nap állását is felismernénk:
halvány, tányér alakú világosság dereng az ólomszinű égboltozaton. Igaz, hogy hiábavaló
erőlködésnek bizonyul. A nap, jóllehet a mi pártunkon van, nem bír a köddel.
Ismét kőzörrenés hallatszik. Most azonban ellátni vagy száz lépésre, éppen addig a csúcsos
szikláig, amely olyan hegyes, mintha egyetlen birka se férne a tetejére. De nicsak, egymás után hatan
tűnnek fel rajta! Csaknem letaszítják egymást. Tolongva kapaszkodnak a kis csúcson, mindegyikük
onnét akar körülnézni. Juhok mind a hatan. A köd alaposan megnagyítja őket, imbolygó fehér
szellemalakok a szürke gomolygásban. Kisvártatva ismét eltűnnek a csúcs mögött. Egyenként
fogynak el, ahogy előjöttek.
Délután, mikor már ötpercenként fel kell kelnem, hogy karjaimat összecsapkodva egy kis
meleget gerjesszek dermedt mivoltomba, Andy minden ellenkezése hiábavaló: beszüntetem a
birkalest.
Ottawai shoepackjeimben valóságos életveszély a lefelé ereszkedés. Az átázott mohák, ingatag
kőlapok jégsíkosak. Félkézzel meg különösképpen ügyetlen az ember. Hol a gumitalpon csúszom,
hol a fenekemen.
Mormota sípolása hangzik többfelől; mindannyiszor megtorpanok: mintha ujjával füttyentene
valaki, olyan emberien hangzik. Egyet látunk is, alig húsz lépésre; ürge módra felül, haptákba. Olyan,
mint valami vastag felkiáltójel. Kétszer is ránk füttyent, aztán kényelmesen cammogva eltűnik a
ködben. Kövér, köpcös, dakszlikutya-forma állat. Még sokáig halljuk sípolását: nem tudja
abbahagyni, úgy csodálkozik rajtunk.
Lépten-nyomon hófajdcsapatokat rebbentünk fel. Surrogva szállnak, szürke testük alig látszik a
ködben, csak hófehér szárnyuk. Egészen közel bevárnak, itt kottognak előttünk, olyanformán, mint a
baromfiak.
Majdnem leértünk már, esteledni kezd, mikor váratlanul felszáll a köd, előfeketednek az
imitt-amott hófoltokkal tarkított hegyoldalak. Leülünk, elővesszük a messzelátót. Szemben, az
alattunk mélyülő medence túloldalán, abban a falban, melynek legtetején dideregtünk naphosszat,
kisebb-nagyobb birkacsoportok fehérlenek. Valami hetven darabot számolunk meg, de csak három
kost tudunk köztük felismerni ― azok se valami híresek. Itt nyilván csupa bárányos anyajuh tartó
zkodik, a kosok másfelé lehetnek. El is pakoltam már a távcsövet, nehogy a síkos köveken megcsú

szva eltörhessem, mikor Andy, aki még mindig a túlsó oldalt figyeli, újból csak elő véteti velem.
Nem szól egy szót sem, csak felémpislant a távcsöve mögül, s jelentő ségteljesen rámnéz; nyilván
olyasvalamit lát, amit érdemes megszemlélni.
Valóban, az a félreeső, magányos állat ― idáig észre se vettük ― , az már igen! Vastag, nehé
z csigák bodorognak a feje kétoldalán. Ha oldalt fordul, nyakát teljesen eltakarja súlyos szarva. Lé
gvonalban vagy másfél kilométernyire lehet, de a tizenkétszeres Zeiss idehúzza, jóformán puskalöv
ésnyire. Megközelítésérő l természetesen szó sem lehet. Három-négy óra kéne, mire oda lehetne
érni. Andy szerint hiába is mennénk, mert a kos teljesen megközelíthetetlen helyen áll. Majdnem fü
ggő leges sziklafal közepén, alig néhány négyzetméternyire kiszögellő bércen. ― Ott ugyanis
biztonságban van ― mondja ― , kitörne a nyakunk, mielő tt odaérnénk.
Na, akkor csak inkább maradjunk. Nekem további töréseket senki ne emlegessen.
Mire a táborba érünk, majdnem teljesen kitisztul. Néhány bátortalan csillag is pislogat, holnapra
talán megembereli magát az idő. B. sem tett lövést, szegény S. pedig még mindig sánta.
Ahogy már tegnap volt szerencsém bekonferálni, ma birkahúst vacsorázunk. A naphosszad
mászás, hegyi levegő, valamint a silány villásreggeli minden étvágyjavítását leszámítva, teljesen
józan fejjel és telt gyomorral jelenthetem ki: ennél kitűnőbb vadhúst még aligha ettem!
― Hátha még a máját megkóstolhatnál ― sóhajtották felém az emberek.
Részemről utálok minden májat, a libáét kivéve. Legközelebbi kosomat csak azért is májon
lövöm.

AUG. 22.
CAMP „STETSON CREEK"
Gyönyörű, tiszta, szélcsendes hajnal. A hegylánc sötét sziluettjének felső széle éles határvonalat
rajzol a mögötte szürkülő derengésre. Oly átlátszó, oly ritka a nagyszerű havasi levegő, hogy |
világosság erősödésével mintha szemlátomást közelednének a hegyek. Utóbb már úgy látszik, mintha
semmiség lenne a tetejükre felszaladni.
Mára teljesen megváltozott a világ képe: harmatos, nyári hajnalban fürdő, barátságos
hegyvidékké szelídült a tegnap még reménytelenül rideg, havas eső verte, viharfelhőkbe vesző
ismeretlenség. Nyitott könyv lett a mind ez ideig titokzatosságba burkolózó, csak imitt-amott,
ideig-óráig kibukkanó hegyalakulatokból. Most látjuk csak tisztán, hogy táborunk hatalmas katlan
fenekén lapul. A völgy, amin eddig feljöttünk, hirtelen kiszélesedve megszűnik, égbe meredő falak
zárják el. Havas tetejük habszínű csipkeszalag a halványzöld égháttéren ― azon a percrő l percre
melegedő , imént még fakóhideg vásznon, melyet a hegy mögött születő ifjú nap festeget,
reggelenként ismétlő dő , mégis mindannyiszor más keverésű színekkel.
A sátor előtt, hajnali teánkat szürcsölve, messzelátóink kereszttüze közé fogjuk a félhomályból
előélesedő sziklaoldalakat. Hangosan számoljuk a lencse látkörében megjelenő fehér
gombostűfejeket, az éjjeli legelőről biztonságos magasságokba vonuló birkákat. Oly messze vannak,
lehetetlen köztük a kost felismerni. Mikor pedig az útjukba eső hómezők valamelyikén vonulnak át,
teljesen eltűnnek, belevesznek a fehérségbe. Csak később, ha már átértek, akkor láthatók ismét.
S. térde még mindig nagyon dagadt, szegénynek még ma is a sátorajtóból kell néznie a birkákat.
B. és jómagam együtt indulunk. Minthogy nekem már van egy kosom, természetesen B.-t illeti az
első lövés. Amint már említettem, a rendes vadászjegy csak egy birkára szól, de nekem külön
engedélyt sikerült szereznem, amelynek értelmében, még egy birkát lőhetek.
Ma nagy utat akarunk megtenni. Az eddigiekből mind bizonyosabbá válik, hogy a mi katlanunkat
közrefogó oldalakban nagyobbrészt csak juhok és bárányok tanyáznak, ezek vadászata számunkra
érdektelen. A kosok ilyenkor külön tartózkodnak, többnyire a juh-járta oldalak szomszédságában,
valamely félreeső völgyben, magányosan, esetleg többedmagukkal. A vén kos, a többi nagy. vadhoz
hasonlóan, üzekedési időn kívül nemigen kedveli az asszonynép nagyszámú, gyermeknevelő,
valószínűleg nem elég óvatos társaságát. Biztonságot szeret, csendet és magányt; legfeljebb néhány
magához hasonló komoly úr barátságát keresi.
Elhatároztuk tehát, hogy az eddig megmászott gerincen túl, az észak felé emelkedő újabb gerinc
tetejére próbálunk feljutni; onnét majd belátunk abba a katlanba, melyet Andy annak idején, mikor
utoljára itt járt, jó kostanyának ismert. Vagy hat év óta ugyanis, mióta jobban kézen fekvő,
könnyebben elérhető birkás vidékre akadtak, jóformán senki sem keresi fel ezt a félreeső, csak kevés
vadász által ismert tájat.
― - Ott ― magyarázza Andy ― , azokban a „ divatossá vált", közismert birkás hegyekben,
már ritkaság valamirevaló kossal találkozni, „ 100 centis" szarv ott már véletlenségbő l sem akad,

azokat már rég elintézték a sewardi kirándulók.
De erről a helyről senki sem tud, ezt az Egyesült Államok kizárólag nekünk tartogatták.
Évtizedek óta őrizték, nehogy valami avatatlan idetolakodhasson, kínai fallal vették körül, hogy a
kosok háborítatlanul megöregedhessenek. Mert előre tudták, hogy egykoron három európai vadász
érkezik majd, hogy köztük egy magyar is lesz, annak kell majd lelőnie a nagy kosokat.
Nagyjából és körülbelül ez volt az értelme Andy előadásának.
Nemcsak az idő, nemcsak a vidék, nemcsak a mi kedvünk, de még a vegetáció is megváltozott
mára. Utóbbi állításom ugyan kissé valószínűtlen, sőt egy éjszaka leforgása alatt nem is lehetséges,
nekünk mégis valónak tűnik. Mert tegnap s tegnapelőtt egyeden- egy virágot sem láttunk. Lehet,
hogy nem vettük őket észre, hogy bezárkóztak, elbújtak a rossz idő elől. Ma azonban, amíg a patak
mentén haladunk, egészen a sziklás kapaszkodó kezdetéig, annyi szép tarka virágnak megörültünk, el
sem hittük volna, hogy a „zordon észak" ilyesmit is tud. Hjalmar, a lócsiszár, akiről kisül, hogy
szenvedélyes növénygyűjtő ― magányos szigeten lakik, a közeli Skilak nevű tavon, és Alaszka
valamennyi vadvirágát oda akarja telepíteni ― minduntalan lemarad, gyökerestül vágja ki a kü
lönböző virágokat. A nagyobbját külön e célra hozott zsákba gyű jti, az aprókat pedig kalapja
mellé tű zi. Már egész virágoskert tarkállik a kalapja körül, s úgy dobálózik a legkülönböző bb
latin virágnevekkel, akár egy botanikustanár.
― Ez a piros virág Kalmia, az a fehér virágú kúszó pedig Chiogenes. Itt ez a halvány rózsaszínű a
Bryanthus, amaz a fehér cserje pedig Cassiope.
Én elhiszem, minthogy az ellenkezőjét bizonyítani nem tudom. S noha nagyon is szenvedélyes
növénybarát vagyok, nekem csak a nefelejcs ismerős köztük. Sokkal nagyobb virágú a miénknél és
sötétebb. Ennek azonban nem tudja Hjalmar a latin nevét. De műveletlenek ezek az alaszkai
prémvadászok!
Valóban, meglepő ez a virágpompa, a csobogva szaladó kristálypatak mentén. Osztrák alpesi táj,
barátságosan ismerős; tehén- kolomp hangját várom, meg a pásztorkunyhók felől hallatszó jódlizást.
Ott fent azok a fehér birkák is oly békésen legelésznek a napsütötte oldalakban, akár a szelíd
kecskenyájak. Ischlben lehetnénk, nyári zergecserkészeten, nem pedig Észak-Amerika legfélreesőbb,
jóformán ismeretlen vadonjában.
― Itt sietniük kell ám a növényeknek a virágzással ― magyarázza Hjalmar ― , rövid a nyár, ké
t hétig tart mindössze! Szeptember elsejére rendszerint leesik a maradandó hó, Észak végtelen tele
elnémítja a vegetációt, és mire nagy nehezen ismét szóhoz engedi, már újból augusztust írunk! Jú
nius elején itt még akkora a hó, alig lehet feljönni. Majdnem egy évig alszanak a virágok, mire újb
ól vigadhatnak ― két hétig! Rövid a farsangjuk, de annál szebb a báli ruhájuk.
Mire felérünk a gerincre, dől rólunk a verejték. Jobban még Afrikában se lehet izzadni. De a
kilátás, amit kaptunk érte, az valóban fenséges! Havas csúcsok beláthatatlan végtelensége!
Halványkéken, halványrezesen sziporkázó cukorhegyek tengere. A legtávolabbiak mintha valóban
tengerárban úsznának, mintha csak a fejük tetejével buktak volna fel egy kis napsütést élvezni.
Kísérőim magyarázzák a vidéket, bemutatják a legkiválóbb csúcsokat ― azt a néhány ismerő
st, mert hiszen legtöbbjük még névtelen, térképre sosem rajzolták.
Ott csillog a Mount McKinley, a bennszülöttek „Denali"-ja ― indiánul a „ Legfelségesebb";
Észak-Amerika legmagasabb csúcsa ez, 6194 méteres tetejével még Afrika Kilimandzsáróját is
lepipálja. Mindössze a Himalája és az Andok néhány világbajnoka múlja felül, még a Chimborazo
is csak mintegy száz méterrel. Fehér birkákon kívül fő képpen szellemek lakják. Alaszka indiánjai
számtalan jó és gonosz szellemet tisztelnek, az érdemesebbek azonban egytő l egyig a Denalira val
ók. Tisztán idelátszik a hegyóriás, pedig közel háromszáz kilométernyire esik légvonalban.
Mellette áll két csatlósa: a Foraker és a Hunter. Ő k is meghaladják az ötezer métert, Európában
ő k is rekordot javíthatnának. Körülöttük és elő ttük még számtalan hegycsúcs sű rű södik: a
nagy Denali ismeretlen katonái.
Nyugat felé lelátni a tengerre; a Csendes-óceán Cook nevű tengerszorosa fénylik ott, sőt még a
túlsó partnak, az Alaszkai-félszigetnek Paronos nevű hegysége is idelátszik, Redoubt és Iliamna nevű
háromezer méteres tűzhányóival.
Alattunk a mélységben pedig keskeny hegyi tó kékül: a Russian Lake. Platinába foglalt, sötét
zafír. Mögötte pedig, az a jóval nagyobb tó a Skilak ― a közepén sötétedő, alig cserebogár nagyságú
pont pedig Caribou-Island, a lócsiszár Hjalmar otthona!
― Az egész sziget az enyém! ― Szélesen legyintő mozdulattal mutat le a kis fekete pontra, mint
egy király végeláthatatlan birodalmára. ― Ott lakom hét év óta a családommal, meg ezzel a négy
lóval, öt lovam volt, de egyik az ősszel korán rámerészkedett a tóra, beszakadt alatta a jég, azóta se
láttuk szegény Brownie-t! Kényelmes otthonom van, „közel" vagyok á városhoz, két nap alatt bent

vagyok Sewardban. Nyáron kéthetenként, télen kéthavonként szoktam bejárni a postáért.
Olyan csodálatos ez a kilátás, alig tudom itthagyni. De ― igazuk van a bizonyára már
türelmetlenkedő vadászolvasóimnak ― nem a kilátás miatt jöttünk fel.
Hiszen ami azt illeti, valójában még fel sem értünk. Itt kétfelé ágazik a hegygerinc, egyik
vízszintesen folytatódik, de a másik továbbra is felfelé tör. Ez utóbbit követjük, mert csak ennek
tetejéről tudunk majd belátni abba a túlsó katlanba, amelyben Andy a kosokat sejti. Birkát már eddig
is elég szép számmal láttunk; hiszen mióta a sátorból kiléptünk, jóformán egy perc sem múlik el
anélkül, hogy valamerre ne fehérednének, nagy messzeségben. Sőt, az elébb, az innen nyíló
oldalvölgyben, majdnem lőtávolságra leptünk meg egy tizenhét darabból álló csapatot. De sem itt,
sem a távolban mutatkozók közt nem látunk lövésre valót. Negyvenhét birkát olvasunk meg
egyálltóhelyükből, de a sok juh és bárány közt mindössze három fiatal kos lézeng; haszontalan
vékony szarvuk alig negyed körívet kanyarodik, nem hinném, hogy hosszabb harminc-negyven
centiméternél. Az említett tizenhetes csapatot megközelítettem vagy százötven lépésnyire, néhány
teleobjektív felvételt készítettem róla.
Az örök hó magasságában járunk. Legtöbb helyen még hómentes ugyan a sziklagörgeteg, a nyári
szelek tisztára söpörték, helyenként azonban széles, keményre fagyott hómezőkön kell átkínlódnunk.
Lassú és elég csiklandós mulatság. Egyik vezetőnk jégcsákánnyal vág nyomokat a síkos hóba,
libasorban haladunk utána. Aki a vágott nyom mellé talál lépni, egyszeriben megcsúszik, s ha
sebtében meg nem kapaszkodna, már szánkázna is lefelé a feneketlenségbe.
Delet mutat az óra, mikor végre, úgy látszik, elérjük a gerinc legmagasabb fokát. Alig száz
méterre lehetünk a csúcstól, izzadva, szuszogva kapaszkodunk, mikor az előttem haladó vezető
hirtelen lelapul ― azon sebtében lelapulunk valamennyien... •
Felettünk, az éles orom legtetején, legszebb lőtávolságra, hatalmas szarvú kosfej jelenik meg...
Mögötte még egy, tán még annál is nagyobb...
Testükből semmi sem látszik, csupán a nyakuk meg hatalmas körben kunkorodó súlyos szarvuk...
Mozdulni sem merünk, mereven tekint le ránk a két hófehér fej. A kék ég hátterére rajzolt sötét
szarvcsigák torkomba gyorsítják a hegymászástól amúgy is kalapáló szívemet...
Csak néhány másodpercig tart a látomás. El is tűnt már. Nesztelenül, nyomtalanul, ahogy
megjelent.
― Fel a hegyre ― kiáltja Andy ―, ha sietünk, még megláthatjuk őket!
Rohanunk, már amennyiben itt rohanásról szó lehet Megrohamozzuk a tetőt. És mire lihegve
felérünk, hogy a győzelem zászlaját kitűzzük a vár fokára ― semmit se látunk. Már úgy értem, hogy
a birkákból nem látunk semmit. Eltűntek, nyomuk veszett. A hegyi szellemek kősziklákká
varázsolták őket. Vakító fényes hó- mezőre tekintünk le, szűzfehér cukorterítőre, melyen nemhogy
birka, de még egyetlen birkanyom se mutatkozik.
Nem széles a hómező, alig kétszáz lépés, ott aztán semmibe vész, nyilván meredek fal lehet
alatta. Csak arra mehettek a kosok még ha a nyomuk nem is látszik. Másfelé nem tűnhettek el ilyen
rövid idő alatt, körös-körül messze ellátni. Igen ám, de a meredek hómező olyan, akár a jégtábla, ezen
átsietni nem volna ajánlatos; hamarabb átérne az ember, mintsem szeretne, megállni pedig nem tudna
többé, csak odalent a szakadék fenekén. De akkor már nem érdekelné a kos, akármekkora szarva
lenne is.
Majd félóráig eltart, mire sikerül a hómezőn átbátorkodnunk. És amint a tátongó mélységbe
letekintünk, messze alattunk ― meglátjuk a kosokat! Nem kettő t, hanem hatot. Innen már csak
akkorák, mint az újszülött bárányok, de súlyos fejdíszük még szabad szemmel is idelátszik. Éppen
hómező n vonulnak, kényelmes lassúsággal lépegetnek egymás nyomában, libasorban. Fehér testü
k szinte eltű nik, de szívsóvárogtató szarvuk élesfekete kunkorokat rajzol a hóra― akkorkákat,
mint a tő késgácsér karikára pödrő dő farktolla.
Messzelátóval felfegyverzett szemünk mohón szívja fel a távoli képet. Gyönyörű kos mind a hat;
kettő valamivel gyengébbnek, a többi négy egyforma erősnek látszik. Andy szerint a négy közül
bármelyik megfelelne, még a legkényesebb igényeknek is.
― Evetyone of them a peacb ― morogja távcsöve mögül ― , „ barack" mind a négy ―
vagyis nyálát csordítják az embernek, akárcsak a zamatos barack. Hogy lehessen ezeknek a közelé
be jutni ? A helyzet nem valami biztató. Utánuk lopakodni lehetetlen, a feneketlen mélységbe még
lenézni is alig merek, nemhogy lemászni. Csodálatos, hogy a kosok itt épkézláb lejuthattak.
Legfeljebb arról lehetne szó, hogy az előttünk tátongó katlan túlsó peremére próbáljunk jutni. A
kosok, amennyiben jelenlegi irányukat betartanák, a háromkilométernyi hosszú katlan végére érve,
annak túlsó oldalán ismét kiválhatnának. Ha sikerülne időben odaérnünk, talán elvághatnánk útjukat.
Ez volt első tervünk. Erről azonban csakhamar le kellett tennünk, minthogy legalább három óra
hosszat eltartana, mire odaérhetnénk. Ezalatt a kosok, ha még oly lassan ballagnak is, réges-rég
átkeltek a szemközti gerincen. És különben is, mivel a hegyél innen kezdve teljesen járhatatlan,
mélyen mögéje kéne kerülnünk, akkor pedig nem tudnánk a kosokat szemmel tartani. Ha aztán a
háromórás hegymászás után végre helyben lennénk, a kosok pedig időközben eltűnnének, fogalmunk
se lenne többé, melyik irányban keressük őket.
Abban egyezünk meg tehát, hogy innen egyelőre egy tapodtat sem mozdulunk. Ha a kosok

kiváltanak a katlanból, úgysem tudjuk őket utolérni. Ha ellenben megállapodnának odalent, és ezzel
időt engednének nekünk a körültekintésre, esetleg még a közelükbe férkőzhetnénk. Fő dolog hát,
hogy szemmel tartsuk őket. Ha már nem lőhetünk rájuk, legalább madártávlatból gyönyörködjünk
bennük.
Még mindig mennek, változatlan libasorban; a katlan felén már jóval túlértek. De nicsak ―
most megálltak! ― De már mennek is, csak alig néhány pillanatig nézelő dtek.
― Valószínűleg megállapodnak ― jövendöli Andy. ― Látta, hogy keresik a pihenő helyet?
Valóban, most ismét állnak. Jóval tovább, mint az elébb.
Megint haladnak. De nagyon lassan, tétovázva, mintha nézeteltérés lenne köztük, hogy vajon
folytassák-e az utat vagy sem? Olyan messze vannak, szabad szemmel már egyáltalán nem láthatók.
Ám a tizenkétszeres messzelátó még jól fogja őket, még minden mozdulatukat követhetem.
Megint állnak. De a libasorból még most sem engednek. Nyilván ismét csak rövid pihenőt
tartanak. Egyikük se lép ki az útból. Folytatni fogják a vonulást.
― Fogadjunk, hogy már nemigen mennek tovább ―

hangzik Andy újabb prognózisa. ―

Nincs kedvük nekimenni annak a meredek falnak ott szemben.
Immár tíz perce állnak. Mozdulatlanul, egymás nyomában.
És közben bizonyára imigyen tanácskoznak:
― Menjünk vagy maradjunk? Vajon érdemes-e nekimásznunk ennek a rettenetes falnak,
ólomnehéz szarvainkkal ? Ebben a meleg, déli időben! Érdemes-e itthagynunk ezt a szép, várszerűleg
körülbástyázott katlant, melyben birkai számítás szerint semmiféle veszély sem közelíthet meg
bennünket? Sem ember, sem medve. Mégiscsak jobb lenne itt a szélcsendben leheveredni, süttetni
magunkat a nappal, amiben úgyis oly nagy ritkán van részünk. Ne idegeskedjünk hát, felejtsük el
azokat a furcsa alakokat, akik az elébb leijesztettek megszokott kilátóhelyünkről! Rossz szemük van
azoknak, főleg pedig rossz lábuk. Ma már nincs tőlük mit tartanunk.
Nem értek birkanyelven, de még ha értenék, se hallatszana ide. Mégis úgy tetszik, mintha
hallanám a hat kos hosszas tépelődését.
Még mindig egy helyben állnak. Csak határoznának már! Múlnak a percek, pedig nekünk még
sok időre lesz szükségünk, ha szóba akarunk velük állni.
Végre! Egyikük kiválik a sorból. Kissé félreballag, megáll, és első lábával kaparni kezd!
Határoztak: nem mennek tovább. Fekvőhelyet kaparnak, hosszabb időre megállapodnak.
A hat vén kos letelepedését megfigyelni ritka élvezet. Milyen bölcsen, milyen bámulatos
rendszeresen csinálják! Vagy öt percig eldolgozik az első; innen is, onnan is kikaparja kiválasztott
fekhelyét, gondosan megveti az ágyát. Végül lassan, megfontoltan belesüpped. Közben a másik öt
mozdulatlanul áll, egyeden lépést sem enged a katonás sorból. Kiválik a következő. Félreballag, de az
előbbivel ellenkező irányba; hosszasan kapar, elfekszik. Utána a harmadik, és így tovább. Egyenként
vagy ötperces időközökben telepszenek le, körültekintő gondossággal választják ki a legmegfelelőbb
pihenőhelyet. Végre a hatodikon a sor, az utolsón. De ő nem fekszik ám el! Elbandukol a
legközelebbi szikladombra, fellép rá, szembefordul velünk s onnét többé el nem mozdul! Ő a strázsa.
Kiállt az őrtoronyra, pihenő társai az ő szemére bízták nyugalmukat. De azért a többiek szeme sem
tétlen ám! Száz százalékig mégsem bíznak az őrtálló szemében. Egymástól vagy húsz-harminc
méterre fekszenek, mégpedig fejjel más-más irányba fordulva. Rendszeresen megosztották maguk
közt a kilátást. Egyikük ezt, másikuk amazt a szakaszt figyeli, a katonai „Dienstréglement"-t
megszégyenítő lelkiismeretességgel.
Sosem felejtem el ezt a valóban stratégiai táborütést. Csodálatra méltó óvatosságát a veszélyben
megvénült, minden hájjal megkent hegyi pátriárkák eme előkelő tanácsának. És ha hozzáteszem,
hogy szemük a saséval vetekszik, úgy hiszem, kellőképpen bebizonyítottam, hogy a vadbirkavadászat
nem gyerekjáték.
De most aztán gyerünk ám! Ha sietünk, tán még futja az időből. Haditervünk, amit a kosok
hosszas gondolkodása alatt volt időnk meghányni-vetni, a következő:
A hegyél takarása mögé kerülve, az ovális alakú katlan távoli végének peremét akarjuk elérni.
Hjalmart kioktatjuk, ő lesz a „hajtó": visszamegy a katlan szélének egy bizonyos pontjáig, ahonnét
Andy állítása szerint veszélytelenül leereszkedhet a szakadék fenekére. Úgy igyekezzék, hogy
körülbelül három óra elteltével lent legyen, akkorra számításunk szerint helyben leszünk mi is. Ha
leért, haladjon lassan a kosok felé. Ezeknek ― ha vonulásuk eredeti irányát betartják ― azon a tá
jon kéne a katlanból kikapaszkodniuk, ahol mi lesbe akarunk ülni.
A szél is alkalmas. Hjalmar felől a kosok felé fúj, így könnyebb lesz őket kimozdítani. Az is igaz
viszont, hogy a felugrasztott vad többnyire szél ellen tör. Ebben az esetben persze vagy visszafelé,
vagy oldalt szöknek majd fel. De most már mindegy. Reméljük a legjobbakat.
Nem mondom, kissé ingatag a terv, nagy adag optimizmussal bízhatunk csak eredményben.
Sokféle „ha"-nak kéne kezünkre játszani, sok impassznak kéne sikerülni. Egyszóval: bolond
szerencse kéne. De hát miért ne legyen ?
Összeigazítjuk az óránkat ― fél egy.
― Fél négykor kezdődjék a hajtás!
Hjalmar visszafordul, mi is elindulunk.
Utunkat nem kívánom bővebben fejtegetni. Hogy miből áll a havas sziklák közti kötéltorna, azt

minden átlagos fantáziájú ember el tudja képzelni.
Elégedjünk meg azzal, hogy Andy és Hank közös húzkodásának, nógatásának és vigasztalásának
eredményeképpen elértük a kiszemelt helyet. És amint a hegyél éles tarajú sziklafala mögül feltoljuk,
a fejünket, legott meg is pillantjuk a kosokat. Alattunk fekszenek, ugyanazon a helyen, légvonalban
most már legfeljebb egy kilométernyire! És lám! A silbak még most is ott áll az őrtornyon,
mozdulatlanul figyel, ahogy jó silbakhoz illik. Csakhogy nem errefelé figyel ám, hanem szigorúan
hátrafelé, arra, ahonnét három és fél órával ezelőtt elindultunk! A birkaészen való túljárás első fázisa
tehát sikerült volna.
Hjalmarnak azonban egyelőre se híre, se hamva. Vajon mi baja eshetett? Vajon sikerül-e
lemásznia? Tőlünk most már indulhatna a hajtás.
A kosok nyugodtan fekszenek. Hjalmar nem mutatkozik. Most ráérünk előszedni az ennivalót. És
amíg harapjuk, elmondom, mi történt, miközben a túloldalról idekínlódtunk.
Alattunk, de a kosokat rejtegető katlanon kívül, elég könnyen megközelíthető helyen, nagyobb
birkacsapatot vettünk észre. Lapos, fűvel benőtt platón feküdtek: húsz-egynéhány juh és bárány, kissé
odább pedig két kos. Egyikük lövésre érdemesnek látszott, legalább kétszer akkora szarv díszítette,
mint a mellette fekvő gyengébbet. Andy is erősnek tartotta, ha nem is akkorának, mint a katlanban
pihenő hat közül a legnagyobbakat.
B., akin a lövés sora, szintén Andy véleményén volt, és mindjárt el is határozta, hogy Hankkel,
aki az ő hivatalos vezetője, becserkészi a kost. Hank azonban húzódozott. Igyekezett B.-t lebeszélni.
Gyengéllette a kost, nem tartotta golyóra érdemesnek. Mindnyájunk biztatására mégis elindultak.
Andyvel ketten alkalmas sziklapadra ültünk, onnan figyeltük, mint valami színházi páholyból, B. és
Hank műveletét. Jól követhettük minden mozdulatukat, s közben a birkákat, főleg a szóban forgó kost
is szemmel tarthattuk. Különböző sziklatömbök és hasadékok takarását ügyesen kihasználva,
B.-éknek sikerült is észrevétlenül lőtávolba ereszkedniük. Ott azonban egy alkalmas szikla mögé
húzódva, újabb, hosszas vita támadt B. és Hank közt, vajon elég erős-e a kos, vagy sem? Vita
végeztével B. még lejjebb kúszott, nyilván hogy még közelebbről megnézhesse és biztosabb lövést
tehessen a kosra, amely még mindig nyugodtan feküdt, mit sem sejtve arról, hogy a feje forog kockán.
Végre úgy látszott, hogy B. megfelelő helyre ért és lőni készül. Arcához emelte a puskát ― mi
idefent már csak a kost néztük, vártuk, hogy a durranásra azon fektében kinyújtózkodjék.
De a puska nem durrant A kos ellenben felugrott, s az egész társaság, juhokkal, bárányokkal
egyetemben dübörögve eltűnt a völgyben.
Szegény B. meglehetősen bosszúsan kapaszkodott vissza hozzánk. Kisült, hogy amint éppen lőni
akart, a hátrább maradt Hank hangosan kiáltozni kezdett, hogy ne lőjön, gyenge a kos, kár lenne érte.
A vad természetesen elugrott, mielőtt B. elsüthette volna a puskáját.
Nem egészen értjük Hank váratlan eljárását. Úgy látszik, embereink túlságosan ambiciózusak,
mindegyik azt akarná, hogy az „ő gazdája lője a legerősebb darabot. És minthogy papíron Andy az én
vezetőm, Hank pedig B.-é, valószínű, hogy Hank azért akadályozta meg B. lövését, mert nem akarta,
hogy B. esetleg valamivel gyengébb szarvú koshoz jusson, mint az enyém. Megzavarta volna a lelke
nyugalmát.
B. még most is dühöng, sajnálja a jó szarvat, mely úgyszólván már a kezében volt. Nem olyan
könnyű dolog itt erős kost lőni, hogy ennyire válogatni lehessen. Egy-két centivel hosszabb vagy
rövidebb szarv kedvéért nem érdemes egy jó kost elszalasztani...
Így beszélgettünk sajtos kenyerünket rágva, mikor Andy, aki fél szemével állandóan a
katlanbeli nagy kosokra sandít, egyszeriben befejezi a vitát: ― Felálltak!
Úgy ám, a nagy kosok talpon vannak. Valamit észrevehettek. Talán csak nem a mi vitánk
hallatszott le? Igaz hogy suttogtunk, de ha belehevül az ember, hangosan suttog. De nem, nem
errefelé ügyelnek, hanem amarra, amerről Hjalmar esedékes. Valóban jönne hát? Innen jóformán az
egész katlant végigláthatjuk, Hjalmart azonban még sehol sem sikerült felfedeznünk.
De a kosoknak sasszemük van. Az őrszem valami gyanúsat láthatott. Ok nélkül nem riasztja fel
társait. Mereven figyelnek a katlan túlsó vége felé...
Öt perc is eltelik, mire mi is meglátjuk Hjalmart. Most is csak messzelátó segítségével. Mindig
büszke voltam kitűnő szememre, de ezekhez a kosokhoz mérten sajnálatra méltó vaksi vagyok.
Egyelőre ― jaj, csak el ne kiabáljuk! ― programszerű en megy minden: Hjalmar lent van a
katlanban, lassan közeledik a kosok felé. Ezek észrevették, de még nem tudják, mitévő k legyenek.
Csak indulnának már! Csak láthatnám már, hogy milyen irányt vesznek. Vajon beleesik-e
menekülésük útja puskáink hatáskörébe?
Még mindig mozdulatlanul állnak. Tekintetük pillanatra sem ereszti el a még csak gyufa
nagyságú Hjalmart. Most nagyszerűen láthatók, pompás szarvuk földöntúli ígéret. Folyik is köztünk a
most már nagyon is óvatosan suttogó vita:
― Melyiket válasszuk majd? Azt a legvastagabb, kissé szűken álló szarvút? Vagy pedig azt a
balszélsőt, amelynek messze széjjelkunkorodó szarvhegyei úgy állnak, mint a hegyesre kisodort
huszárbajusz?
B., akié az elsőség, utóbbit választja; én tehát majd a másikat, a vastagszarvút veszem
puskavégre...
így alkudozunk a medve bőrére.
De a világért se mozdulnának. Hjalmar csigalassúsággal halad, úgy látszik, szakadékok,
hófúvások akadályozzák. Már jó néhány perce egy helyben áll ő is, majd pedig feljebb-alább

próbálkozik, nyilván valami áthidalhatatlan akadályhoz érkezhetett.
Na hiszen! Most aztán mi lesz? Füstbe megy az egész? Ha már sehogy sem jöhet tovább,
legalább...
De ahol van, ni! Ügy látszik, velünk egyszerre jutott eszébe a mentő gondolat: leakasztja a
puskáját, vállához emeli és ―

t á voli é gzeng é shez hasonl ó an, sziklafalr ó l sziklafalra

visszhangozva morajlik a lövés...
A kosok csak állnak. Állják az ijesztést. De Hjalmar sem rest. Nem sajnálja a muníciót. Lövést
lövés után küld a kosok felé. Dübörög az egész katlan. A hegyoldalak játszanak a
puskadurranásokkal, ide-oda dobálják, egymás képéhez verik; el sem fogyasztották még az egyik
lövés zaját, máris zeng a következő...
Ezt már nem bírják a kosok. Örök csendhez szokott természetük megrémül a tiszta égből szakadt
mennydörgésre. Nekiiramodnak a hegynek ― egyenesen felénk!
Még egy gyors pillantás ― jönnek, jönnek! Mintha zsinóron húznánk ő ket. Lebukunk a
szikla mögé...
― Aztán el ne felejtsd ― mondom még B.-nek ― , tied a széles- szarvú! Majd siess ám a löv
éssel, hogy legyen idő m nekem is végezni az enyémmel ― vigyázz, azonnal itt lesznek...
Nem jönnek. Óvatosan feldugom fejemet: itt állnak alattunk a hegyfalban, mintegy 350 lépésre.
Ide-oda nézelődnek, nyilván mégsincs túlságos kedvük erre jönni. Most lehetne lőni... Igaz, hogy
kissé túl nagy a távolság, különösen völgynek bizonytalan a lövés... Hátha mégis közelebb jönnek...
B. céloz is már.. A szélesszarvú azonban éppen takarva áll...
Elugornak. De nem ám felénk, hanem egyenesen vissza a völgynek. Lőni most már nem lehet...
Kár lenne a patronért. Lerohannak a katlanfenékbe, ott megperdülnek ― aztán újra nekivágnak a
hegynek ― ; na, talán mégis...
De nem. Nem felénk jönnek, mellettünk mintegy hatszáz lépésre kapaszkodnak fel az oldalba! És
micsoda sebességgel! Percek alatt fent lesznek!
Elébük szaladni nem tudunk, hisz olyan nyaktörő helyen vagyunk, hogy félórás gondolkodási idő
kell minden lépéshez. Nincs más hátra, mint innét megpróbálni...
Úgysem látjuk őket többé, ha egyszer elérték a hegy élét...
Egymás elé szögellő szirtek közt kapaszkodnak, el-eltűnnek a hasadékokban, hol itt, hol ott
fehéredik ki valamelyikük..
B. puskája megszólal. Utána az enyém is. Távolság, ismétlem, legalább hatszáz! Inkább több,
mint kevesebb. Szóval: reménytelen. De azért lődözünk a kifehéredő kosokra, akár a háborúban
valami menekülő őrjáratra.
Még leírni is restellem: tizenhárom lövést adtunk le! Szegény öreg hegykatlan! Ilyen durrogásban
világ teremtése óta nem volt része. Évezredes, töretlen csendjét most ugyancsak százfelé repesztettük.
Elég lesz neki újból összefoltozni. Méltatlankodásában még most is morajlik.
A kosok pedig eltűntek. A sokféle szirt, hasadék, bérc, sziklaorom összevisszasága védelmébe
fogadta őket. Néhány perc múlva azonban ismét megjelennek fent a hegy élén, immár teljesen
lehetetlen távolságban, hét-nyolcszáz lépésre. Túl is estek már az ijedelmen, ismét felvették
megszokott menetelési formációjukat: libasorban haladnak, s egyenként tűnnek el a gerinc mögött ―
számunkra örökre... Most ér át a harmadik ― a negyedik ― az ötödik ―
Hol a hatodik ? Úgy látszik, megkésett. Csak nem kapott lövést? Vagy mégiscsak golyó érte- egy
a tizenhárom közül? Hova kapta vajon? A lábába? Azért maradt el a többitől? Alkalmasint ott fekszik
sántán valamelyik szirthasadékban, ahova lehetetlenség utána- mászni...
Töprengünk, spekulálunk.
És vádoljuk magunkat: lesipuskásoktól sem telik ki ilyen oktalan lövöldözés, nemhogy
vadászemberektől! És mentegetőzünk: nem csoda, ha a nagy fáradtság, idegfeszültség
meggondolatlanná teszi az embert.
Közben folyton szemünk előtt a messzelátó. Vizsgálgatjuk a kérdéses bérccsoportot, hátha mégis
felfedeznénk valahol a hiányzó hatodikat. De bizony semmit sem látunk.
Andy átmászik egy közeli csúcsra; onnan tán jobb lelátás esik a hasadékok közé. Lassan telnek a
várakozás percei. Végre felkiált:
― Látom már! Nagyon odavan! Még a vért is látom a szügyén!
Sietve kapaszkodunk Andyhez.
Valóban, ott a süvegforma szikla tövében, ott fehéredik a beteg kos. Végig a szügyén, széles
sávban vörösödik a vér. De hogy lehessen a közelébe jutni? Hogyan válthatnám meg a szenvedésétől?
Sajnos, nem tudunk rá felelni. Innét odalőni? Ennek nem sok értelme lenne. Elfogyna minden
muníciónk, mire a hat-hétszáz lépésre fekvő állatot véletlenségből eltalálnánk...
Tanácstalanságunk azonban váratlanul megoldódik.
A kos, nyilván utolját járván, féloldalára fordul, és elkezd rugdalózni. Olyanokat taszít magán,
hogy kicsinyenként lemozdul a kőlépcsőről, amelyen elfeküdt. És amint lemozdul, elkezd csúszni.
Eleinte lassan és nesztelenül, aztán mind gyorsabban és hangosabban. Nem csúszik már:
bukfencezik... Dübörögve zuhan szikláról sziklára, nálánál nagyobb kőtömböket szakít le estében ―

velük együtt utazik, lavinamódra robajlik a mélységbe... Ha hómező t ér, csillogó fehér
porcukorfelhő be vész, aztán ismét elő tű nik ― mindig kisebbedő , mindig gyorsuló fehér
gombóc...
Eléri a legalsó, enyhén lejtő hómezőt... Végigszánkázik rajta, és lent, a hóléből összegyülemlett
csillámló pocsolya partján, magányos hófoltocska közepén megakad...
Pillanatig sem eresztjük ki a távcsőből: szarva élesen kirajzolódik a fehér hófolton ― gyönyör
ű szarv, de hogy vajon a legjobbak közül való-e, azt innét nem tudjuk megmondani. Mindenesetre
úgy látszik, a szédítő utazás csodálatosképpen nem tett kárt benne.
Szájtátva néztük végig a lélegzetfojtó látványt. Ezt soha sem felejtjük el. Még ha száz alaszkai
kost lőnénk is életünkben.
Arról nem is beszélünk, hogy melyikünk golyója érhette. Azt úgy sem lehetne eldönteni.
Minthogy pedig B. még nem lőtt kost, én viszont lőttem már, közös megegyezéssel kimondjuk, hogy
a kos B.-é. És csak azt reméljük, hogy a másik öt ép bőrrel menekült a golyózáporból. Holnap
okvetlenül felküldünk valakit, vizsgálja meg azt a helyet, ahol a gerincen átvonultak. Innét
makkegészségesnek látszottak, de az ördög nem alszik. Tizenhárom golyó közül egynél több is
eltévedhetett...
A kos tehát megvolna. Azt már nem kell félteni. De vajon hogyan ereszkedünk le hozzá? Ez
bizony csiklandós kérdés.
Miközben tűnődünk, Hjalmar válaszol a kérdésre: megjelenik a katlan közepén. Nyilván nagy
kerülővel, de mégis sikerült átjutnia az útját álló szakadékon, és immár szaporán közeleg a kimúlt kos
felé. Távcsövön figyeljük minden mozdulatát. Mikor odaér, meglóbálja kalapját és valamit ordítoz. A
hangja még felhallatszik, de szavának értelme mát nem. Mikor látjuk, hogy hozzálát a fejbőr
lefejtéséhez, megnyugszunk. Tudjuk, hogy mire leérünk, a kosfej is ott lesz a sátor előtt.
Lefelé menet eddig ismeretlen, az előbbinél jóval kisebb, de majdnem ugyanolyan mély katlanba
tekintünk le. Csak úgy fehéredik a sok birkától!
Mintegy ötven darab juh, bárány, gyenge kos keveréke közt egyeden, feltűnően jószarvú kos
mutatkozik. Váratlan látvány, vajon mit kereshet az öreg ennyi „szemét" közepette?
Gyorsan kész a haditerv: megpróbálom a kos megközelítését, a többiek majd innét nézik az
előadást.
A kellemetlenül meredek, lábam alatt meg-meglazuló sziklák közt egy darabig sikerül takarva
lemásznom. Mehetnék még tovább is, de ahhoz két kéz kellene. Második híján meg kell elégednem a
még mindig nagyon kétséges, közel négyszáz lépésnyi távolsággal.
Jól beékelődöm két szikla közé, hogy minél nyugodtabban megtámaszkodhassam. Kalapomat a
sziklán nyugvó puskacső alá gyűröm ― a kemény, kő re támasztott puskacső biztos hibázás,
mert lövéskor a cső felvágódik ― , és várom, hogy a velem szemközt néző kos alkalmasabb cé
lt mutasson.
Ügy látszik, a lábam alól leguruló kődarab elárulhatott, mert az eddig gyanútlanul heverő-legelő
társaság megugrik, fut a katlan túlsó széle felé. A nagy kos keresztbe fordul, de még áll...
Lövésem felette porzik... Megiramodik ő is a többi után, de néhány ugrás után ismét megáll - a
lövés ide-odavágódó visszhangja megzavarta, nem tudta, honnét lőttek rá... Második golyóm helyben
marasztja!
Szememhez kapom a távcsövet ― meg sem mozdul. Nyugodtan lemászhatunk hozzá.
― Kiváló kos ez is ― jegyzi meg Andy nagy szakértelemmel ― , jóllehet a közelébe se ér a
tegnapelő ttinek.
Nagy tehát az általános csodálkozás, mikor a hamarosan előkerülő mérőszalag 107 1\2
centimétert mutat, tehát csak fél centiméterrel kevesebbet, mint első kosomnál. Andy nem is
egykönnyen hajlandó hitelt adni a mérőszalagnak. Háromszor is újrakezdi a mérést. Hiába,
a
szalag nem enged a százhét és félből. Kapitális kos ez is, akárcsak az első.
Kisül hogy ezt a katlant keskeny oldalvölgy köti össze azzal a fő- völggyel amelyben a Stetson
Creek, a táborunk mellett elhaladó patak folyik. Így aztán aránylag kényelmesen és gyorsan elérjük a
tábort. Már sötétedett, nem értünk rá lenyúzni a fejbőrt. Otthagytuk a kost, ahol elesett, holnap majd
kijövünk érte. Ráérünk, hiszen a birkavadászat számomra, valamint B. számára is befejeződött.
Többet nem engedélyez a vadászjegy.
Amint reméltük, Hjalmar már előttünk hazaért a lezuhant kos fejével. Nagyon szép kos ez is,
habár csak 96 centiméter, ami azt mutatja, hogy a hattagú kostársaságnak, sajnos, nem a javából való.
Volt köztük legalább négy különb. Viszont mindhárom kosunk közül ennek van a legszélesebb
szarva ― 60 centiméter terjesztésű ― , ami rendkívül mutatóssá teszi.
Szegény S. térde nagyon lassan javul. Kérdés, holnap fel tud-e mászni a hegyre? Bennünket azért
is bánt a dolog, mert lődözésünkkel bizony alaposan megzavartuk a környék vadállományát.
Különösen azt az öt nagy kost, melyekhez hasonló aligha akad a közelben. Azokat nehéz lesz még
egyszer megvámolni.
S.-nek, hiányzó birkájától eltekintve, azért is kellemetlen ez a harcképtelenség, mert hátráltatja

további terveinket. Miattunk ugyanis indulhatnánk már expedíciónk következő állomására, a
karibuvadászatra.
Nem emlékszem, hogy valaha ennyire elfáradtam volna. Kora reggeltől késő estig jóformán
szakadatlanul másztunk. Este kilenc órára értünk a táborba ― tizenötórás mászás még egy fehér
kosnak is elég lenne. A vacsorához hozzá se nyúltunk, csak bele a hálózsákba.
Csendes, csillagfényes éjszaka. Csak legelő lovaink kolompja hallatszik, meg a sátrunk mögött
rohanó hegyi patak altató zúgása. Akármilyen szép volt is odafent a hegyélen, örülök, hogy megvan a
két kosom, és nem kell többé felmásznom.
AUG.23.
CAMP „STETSON CREEK"
Éjféltájban arra ébredtem hogy didereg alattam a föld. Vagy húsz másodpercig vacogott, mintha
hideglelés rázná. Meg is ijedtem, nem szoktam meg, hogy álmomban lökdössenek. Pedig itt igazán
nincs mitől tartam Legfeljebb a sátor omolhat ránk. Tornyostul.
Borús a reggel. Úgy látszik, egy napnál tovább nem futja jó időre.
Elmegyek tegnapi kosomat lefényképezni és a fejét levágni. Lóháton haladok a virágos patak
mentén, elbotorkál velem Jackson generális. A tegnapi erőfeszítéstől úgy fáj minden tagom, hogy ma
csak annyit vagyok hajlandó járni, amennyit okvetlen kell. A kos olyan alkalmas helyen fekszik,
hogy valóban csak az utolsó háromnegyed órát kell gyalogolnom. A Generálist lent hagyom a
meredek alján, sziklatömbhöz kötözve. Ha haza akar szökni, az egész hegyet magával kell húznia.
Délre ismét a táborban vagyok. Behoztuk az egész birkát. Generálisháton. Szarvak
tisztogatásával, fejbőrök besózásával, puskakezeléssel telik a délután. Mire végzünk, elkezd zuhogni,
betakarodunk a sátorba, és elővesszük a kártyát. Előbb azonban parázsban melegített kőtömböt
gurítunk a sátorba ― kályhának. Kicsit köhög tő le az ember, fullasztó gő zöket terjeszt, kü
lönben kitű nő . Csak ráülni nem szabad, ahogy B. tette az imént, mikor hátizsáknak nézvén, kárty
ázószéknek választotta a tüzes követ.
Felfordított bádog mosdótál a kártyaasztal. Üres palack szájába tűzött gyertya a fényforrás. Sok
gyufát emészt, mert a becsapódó szél minduntalan elfújja. Köpönyegbe, pokrócba bugyolálva
heverünk a kártyaasztal körül, sőt B. csak hálózsákból hajlandó kártyázni. A kőkályha ugyanis kevés
meleget fejleszt, különösen amióta ráültek. Kellemetlen füstölése miatt pedig minduntalan szélnek
kell ereszteni a drága meleget.
A hideg még hagyján, csak ne lenne mindenünk nedves. Bármihez nyúl az ember, minden
nyirkos, harmatos. Még az úgynevezett száraz inget is csaknem facsarni lehet, szarvasbőr fej- Párnám
nyálkás hideg, cigarettáim keserűek és szétmállanak. Ami Pedig a tisztálkodást illeti, ilyen piszkosak
még a háborúban sem voltunk.
El is határoztuk, hogy véget vetünk a piszoknak. Holnap B.-vel . Birkáinkat meglőttük; egyéb
keresnivalónk úgy sincs ezen a havas eső verte hegytetőn, mint hogy szegény S.-re várakozzunk, akit
fájós térde mind ez ideig nem eresztett ki a táborból. Ma azonban annyira javult az állapota, hogy
holnap ki akar menni. Kos nélkül természetesen nem akarja itt hagyni a hegyet; én sem hagynám, ha
már ennyit utaztam érte. S. tehát itt marad, mi pedig lemegyünk Sewardba, és a Van Gilderben
megvárjuk. Ott jobban fűtenek, meg jobb kosztot is adnak, mint itt. Sőt mosdani is lehet.
Igaz, hogy részünkről nem valami bajtársias eljárás a levonulás, de S. nem bánja. Segítségére
úgysem igen lehetnénk, hacsak az esti kártyázásban nem.

AUG.24.
CAMP „STETSON CREEK"
Esik az eső, láthatatlanok a hegyek, cseppet sem irigylem szegény S.-t, aki éppen felmászni
készül. B. és én felpakoltunk két lóra, indulunk lefelé, Andy és Hank társaságában. S. vezetője: Frank,
aztán Hjalmar, Mike, a másik két ló itt marad.
Lesétálásunk minden különösebb esemény nélkül folyt volna le, ha egy ritka vaddal nem
találkozunk: vad-újságíróval. Leértünk már a fővölgybe, a Kenai tolyó mentén haladunk, mikor a
folyópart sűrűjében kalibát pillantok meg, fakunyhót, amely múltkor teljesen elkerülte a figyelmemet.
Füst száll fel a tetejéből, nyilván lakója is van. Kérdésemre Andytől azt a felvilágosítást kapom, hogy
vad-újságíró lakik benne. Ilyet ugyan láttam már néhányat ― mondom ― , de azok nem putriban
laktak. Hadd nézzem meg, miféle csodabogár lehet?
Valóban meglepő alak ül a kunyhó előtt: rongyokba, állatbőrökbe öltöztetett, lobogó szakállú
remete. Fején régi girardikalap, zöld fátyol lóg a peremén, szúnyogháló, amilyet a méhészek viselnek,
mikor kiszabadult méhrajjal vesződnek. Valamit faragcsál a vénember, baltanyelet vagy mit.
Nem mondhatnám, hogy szívesen fogad: ― mit akar ? ― mordul rám szakálla és szúnyoghá

lója alól. De aztán hamar összebarátkozunk. A többiek elő remennek, én még itt maradok kicsit,
innen már úgysem téveszthetem el az utat.
Valóban újságíró az öreg fátyolos, Seattle-be való. Ott rendes ruhában jár, nyírottan, borotváltan.
Rá sem ismernék ― magyarázza ― , ha ott meglátnám. Néha aztán meg-megunja az újságírást,
megharagszik az emberekre, otthagy csapot-papot, és eljön ide a folyó parti putriba, vadembernek.
Van úgy, hogy az egész telet itt tölti, szárított halon, fagyott vadbirkahúson, befő zött vadgyü
mölcsön. Van egy rozsdás puskája, egy ócska fényképező gépe meg egy még ócskább vaskályhá
ja. Baltája, kalapácsa, néhány görbe szöge. Egyéb felszerelést nem láttam.
― Mégis ― kérdem ― , mit csinál itt egész nap egymagában? Ír-e legalább ?
― Eszem ágában sincs ― feleli ― , még ceruzát se hoztam. Írok én eleget civilizált koromban.
Hát mit gondol, miért vadulok el?
Mutatott egy fényképet. Innen készítette a putriajtóból. A fákról megismertem, nem hazudott az
öreg. Gyönyörű jávorlapátos látszik a képen, bizalmasan csipeget a hóból kikandikáló bokrokon. Alig
néhány lépésre a kunyhótól. Ritka szép felvétel. Örültem, hogy a vad-újságíróval találkozhattam.
Hat óra alatt érünk le Jack McLean tanyájára, ahol feljöttünkben megháltunk. Most is itt
maradunk éjszakára, késő van már a Kenai- tavon való hosszú ladikázásnak nekivágni. Az idő sem
alkalmas, sűrű köd fekszi meg a kellemetlenül hullámzó tó vizét.
Meleg vízzel töltött jókora sajtárt állított be szobánkba Jack. Jelenleg én ázom benne, a ropogó
vaskályha tőszomszédságában. A sok ázást-fázást magunkból kifűteni nem megvetendő élvezet.
Jó vacsora Jack konyhájában, földrengés nélkül.

AUG.25.
„ COOPER' S LANDING”
Hideg, szeles reggel rakodunk be Andy motorcsónakjába. Olyan hullámokat vet a keskeny tó,
alig bírunk velük. Tengernek képzeli magát.
Csuromvizesek és rendkívül sápadtak vagyunk, mire a túlsó végén kiszállunk, három és félórás
hánykolódás után. Faházikó a tóparton, roadhouse, útszéli csárdaféle, innét kocsiút vezet be
Sewardba. Véletlen szerencsénkre autó érkezik a városból, halászokat hoz, üresen ment volna vissza
szegény. Segítünk a baján felrakodunk rá B.-vel és poggyászunk legszükségesebb részével. Andy és
Hank itt maradnak. Áthajóznak majd Andy házába, ide félórányira. Vadászholminkat, puskáinkat,
trófeáinkat itt hagyjuk, ezekről Andy gondoskodik. Aztán majd visszahajózik Jack tanyájára, ott várja
meg S.-t. Lovaink Jacknél maradtak, egyelőre nem vehetjük hasznukat. Majd csak jövő hónap végén,
ha jávorszarvasra indulunk.
Szép fenyveserdőben, lazactól nyüzsgő hegyi patak mentén kanyarog a kocsiút Seward felé.
Meglehetősen jó. Többszőrönként találkozunk útkaparókkal, gondját viselik a sewardi
autótulajdonosok egyeden útjának. Két óra alatt bent vagyunk. Van Gilder úrral kölcsönösen örülünk
a viszontlátásnak. Múltkori szobáinkba kerülünk, melyekben hátrahagyott poggyászunk érintetlenül
áll, úgy, ahogy kilenc nappal ezelőtt otthagytuk. Hetenként egy hajó és egy vonat érkezik Sewardba,
azok is többnyire csak átutazó vendéget hoznak. A hajó vonatvárót, a vonat hajóvárót. És minthogy a
menetrend gondoskodik róla, hogy egy-két napnál tovább ne tartson a sewardi várakozás, Van Gilder
úr szállodája, rendszerint kong az ürességtől. Frissen vetett ágy, meleg szoba, fürdőkád! Szegény S.!
Mennyire fázhat azon a barátságtalan hegyen. És milyen piszkos lehet.

Újra Sewardban

AUG.26.
SEWARD, „VAN GILDER" SZÁLLÓ
Teljes tétlenségben telik a nap. Szakadatlanul esik, éjjel-nappal. Hideg van, fűtünk, akár télen.
Levélírás, gramofonozás, Van Gilderékkel való bridzsezés, míg csak el nem jön valamelyik étkezés
ideje. Akkor magunkra vesszük a kályha mellett füstölgő esőköpenyegünket, és áttocsogunk fél órára
a sörszalonba. Vacsora után mozi.
S.-ről még semmi hír. Úgy látszik, a birkája nem akar kötélnek állni.

AUG. 27.
SEWARD, „VAN GILDER" SZÁLLÓ
Az éjjel a föld ismét nem fért a bőrébe. Olyat rántott az ágyamon, majd kirántott belőle.
Mosdómon a tál, az üveg meg a pohár olyan csilingelést csapott, úgy dideregtek, tán még nálam is
jobban. Jaj, de megijedtem megint! Iskolában tanultam, hogy ilyenkor ajtó alá kell ugorni. Mert ha a
ház összedől is, az ajtószárfák állva maradnak.
― Ugorjak ― ne ugorjak? Itt a dunyha alatt tán mégis biztosabb... ― Miközben haboztam,
elmúlt a földrengés.
Ha már nem bírja ki rengés nélkül, legalább akkor rengjen, mikor sátorban alszom. S. most
könnyen beszél odafent. Miatta akár bukfencet hányhat a föld. Nincs, ami a fejére essen.
Az eső nem tud elállni. Elerőtlenedett a nap, teljes letargiába szédült. Hadd folyjon, hadd
locsogjon ― mondja― , nem törő döm én már semmivel. Sű rű ködpárába temetkezett Seward,
az ereszcsatornába gyülemlő eső víz szüntelen kopogását úgy megszoktam már, tán bele is
betegednék, ha abbahagyná.
A sörszalonban ma romlott tojást adtak. Dobálózásra, nem pedig evésre valót. Panaszt tettünk a
„patrónusnál" ― így tisztelik Alaszkában a kocsmárost. Mosolygott rajtunk.
― Meglátszik ―

mondta ― , hogy vend é gek az urak, nem r é gi alaszkaiak. A val ó di

sourdough-nak még ma is hiába adnék friss tojást. Nem kéne neki. ― Nincs semmi íze ―
mondaná. ― Olyat adjon, aminek íze is van!
― Bizony ― folytatta beszédét a patrónus ― , én tudom a legjobban, micsoda érték volt,
mert tojáskereskedéssel foglalkoztam az aranyláz idején. Volt úgy, hogy négy dollárért adtam
egyetlen tojást! De annak legalább íze is volt!
Azt az időt, a négydolláros tojás idejét, még ma sem igen akarják elfelejteni az alaszkai
kereskedők. Ennél drágább országot, ennél magasabb patikaárakat még álmomban sem láttam.
Különösen az élelmiszerárak botrányosak. Mai reggelimért ― két tojás (szagtalan, de nem friss!
Konzervált!), tea, két kockacukorral, egy darab kemény, de mégis puha, szóval gumiszerű
zsemleutánzat egy dollár és negyven centet fizettem. Magyarul hét pengő t. A legszerényebb ebéd:
húsétel, tészta, sajt, üveg sör - rendszerint meghaladja a két dollárt, azaz tíz pengő t. Jóllakni
tizenöt pengő n alul lehetetlenség, hacsak két kiló kenyérrel meg nem elégszik valaki.
Jellemző, hogy a quarter, a negyeddolláros ezüstpénz, a legkisebb fizetési eszköz Alaszkában.
Dime-ot, vagyis tízcentes ezüstöt csak nagy ritkán, centes rézpénzt pedig még véletlenségből sem
látni. A quartert, vagyis negyeddollárost, Alaszka-szerte bitnek, ,,kevésnek" hívják. Ha hetvenöt
centért vásárolsz valamit, a boltos three bits-t kér tőled, három „kevéskét". Ha másfél dollár a
tartozásod, hat kevéskét fizetsz. Mondom, a rézpénz oly ritka, ha meglátják nálad a sewardi
kereskedők, elkérik tőled emlékbe. Üvegszekrénybe teszik, vagy szerencsefillérnek használják. Nincs
is olyan portékájuk, amelynek ára egy-húsz vagy kettő-hatvan lenne. Csak huszonöttel osztható
árakat ismernek Alaszkában. Nem kicsinyeskednek.
Seward egyetlen utcájának mindössze tán nyolc boltja közt két fegyverkereskedés díszlik.
Tulajdonképpen vaskereskedések, de fegyvert is árulnak bennük. Kirakatuk egyik felében puskák,
pisztolyok, töltények gyűjteménye közt ― rikítópiros kalapok virítanak! Vízhatlannak látszó, erő s
vadászkalapok, jajvörös színben! ―
szkalapok?

Mi ez ―

kérdeztem ― , mire valók a bikavadító vadá

― Hát ezt sem tudja, kérem ?― hangzott a szemrehányó válasz ― Ön nyilván nincsen tisztá
ban az amerikai vadásztörvénnyel.
― Hogyne lennék ― vágtam vissza hetykén ― , micsoda beszéd ez? Én ne lennék? Elölrő l h
átra, hátulról elő re el tudom mondani az egész vadásztörvényt, akár álmomban is! Ajánlom
magamat.
Azzal már mentem is tovább, nehogy még valahogy összeütközésbe kerüljek a vadásztörvénnyel.
A karibu, a kodiakmedve meg a jávorszarvas még hátravan, jó lesz vigyázni!
Kisült, hogy az Egyesült Államok nyilvános vadászterületein, sőt még Alaszkának egyes
látogatottabb részeiben is kötelező a vörös vadászkalap viselése! Na és mit gondolnak, miért?
Biztonsági szempontból! ! !
Hogy egyik vadász észrevegye a másik vadászt, és hasba ne lője medve helyett. Sok jót hallottam
már, de ilyet még keveset! Vörös kalap az egyedüli ismertetőjele annak, hogy nem vagyok medve,
sem pedig görbe szarvú hegyikos. Vörös kalap nélkül az amerikai vadászember életével játszik. Ha
nem lenne vörös kalap, már régen nem lenne amerikai vadász sem. Kiirtották volna egymást.

― De kérem ― szabadkozott egy felháborodott úr, mikor ma este a Van Gilder társalgójában
kikezdtem a vöröskalap-szisztémát. ― De kérem, tisztában van ön azzal, hogy az Államok területé
n évente hány vadászbaleset történik?
Pirulva kellett bevallanom, hogy bizony ezzel nem vagyok tisztában.
A felháborodott úr megmondta. Nem emlékszem már pontosan, de valami irtózatos nagy számot
mondott.
― Nem csodálom ― mondtam ― , a vörös kalap minden rendes vadászembert felbő szít. Legal
ábbis én, ha otthoni erdő mben járkálva, ilyen vörös kalapot pillantanék meg a bozótban, menten
odadurrantanék.
De azért nem álltam meg, én is vettem magamnak egy piros kalapot. Emlékbe. Otthon majd
kipróbálom, fácánvadászatkor. Hátha észrevesznek, és nem lőnek belém. Este mozi. Zuhog az eső.
S.-ről semmi hír.

AUG. 28.
SEWARD, „VAN GILDER" SZÁLLÓ
Időjelentésem változatlan: konok kitartással esik. Már valóban nem érdekes, tisztán szekatúrából
említem, hadd bosszankodjék az olvasó is.
Napi szenzáció: az orvos leszerelte kezemről a bádogsíneket, egyszerű kötést adott, sőt azt ígérte,
hogy egy hét múlva ezt is leszedhetem. Most éppen kéthetes a törés. Még igaza lesz annak a rabló
cordovai orvosnak, aki azt mondta, hogy három hét múlva ismét labdázhatok.
Holnapután indul a heti vonat északnak, Fairbanks felé; Azzal akartunk felutazni a Yukon folyó
mellé, karibuvadászatra. De S. nélkül mégsem mehetünk, teljesen nem szakadhatunk el egymástól.
Holnapra tán csak megjön; hiszen ő is tudja, hogy holnapután indul a vonat, és ha elmulasztjuk, újabb
hetet kell itt tétlenségben eltöltenünk. Pedig a sewardi naplopás nemcsak unalmas, hanem drága is.
Mialatt vadászunk, vagy egyik vadászhelyről a másikra utazunk, Andy gondoskodik lakásunkról,
ellátásunkról. A vele kötött egyezségbe mindez bele van tudva. De az ilyen programon kívüli
uraskodás a magunk bőrére megy. Ha kint maradtunk volna a hideg birkahegyen, ingyen élhettünk
volna. Érthető ezek után, hogy még egy sewardi hétért egyáltalán nem lelkesedünk.
Ma szünetel a mozi, de annál szorgalmasabban esik az eső.
AUG. 29.
SEWARD, „VAN GILDER" SZÁLLÓ
Esik az eső. A holnapi vonat indulását holnaputánra halasztották, mert a holnapra várt hajó egy
napot késik. S. végre megérkezett. Sűrű, fekete szakállal, rettentő piszkosan, de kos nélkül. Esik az
eső. Hiába dolgozott szegény S. öt napig, hiába fáradt reggeltől estig, nem sikerült kost lőnie. Mondja,
hogy szörnyű idő jár odafenn, szüntelen hózivatar és akkora köd, hogy lehetetlen átlátni egyik
oldalból a másikba. Esik az eső. Milyen szerencsénk volt, hogy hamarosan meglőttük három
kosunkat, mielőtt ez az ítéletidő beállt! Esik az eső, az eső, az eső.
AUG. 30.
SEWARD, „VAN GILDER" SZÁLLÓ
Minthogy ma is esik, naphosszat a szobában ülünk. Pipa- és gramofonszó mellett verjük a kártyát.
A város szélén minap még szerényen csörgedező patak dübörgő, szürke vizű folyóvá dagadt, bokáig
érő tenger a főutca, úszóhártyák fejlődnek lábam ujjai közt. Félős, hogy a sok víz elszaggatja a vasúti
töltést. Akkor aztán végleg befellegzett a karibuvadászatnak. Ha a vasúti forgalom elakad, nemcsak a
karibu-, hanem az utána tervezett medveexpedíciónk is vízbe fullad. Ha így megy tovább, saját
magunk is bele fogunk fulladni. Azon tűnődünk, hogy bárkát kéne építeni.
Délután öt órára várják a hajót. Ismét az öreg Yukon esedékes, ugyanaz, amely két héttel ezelőtt
idehozott. Most látjuk csak, milyen esemény a heti hajó érkezése; ez hozza az élelmet, a postát.
A hajójárat az a vékony köldökzsinór, amely Sewardot az életadó külvilághoz fűzi.
Dél óta nőttön-növő izgalom észlelhető az utcán. Az eső ellenére több járókelőt látni, mint
máskor szép időben. Ünneplőt öltöttek az emberek, mintha templomba készülnének. Seward egyetlen
autótaxija már készenlétben áll a kikötőben, fényesre pucolva minden porcikája, frissen borotválva
különben torzonborz sofőrje.
Négy óra felé kinyílik a főutca valamennyi ablaka. Lelátni belőlük az öbölbe. Minden ablakban
ülnek, ki távcsővel, ki anélkül, mereven figyelik az öblöt, az öbölben kóválygó ködtengert. Az utcán
végig hármasával-négyesével parádéznak a sewardi lányok. Frissen kisütött hajjal, frissen kifestve
korzóznak az esőben. Még a félvér indiánlányok körme is frissen lakkozott, hajuk viszont régi zsírtól
fényes. A hajóvárás napja Seward ünnepnapja.

Öt óra tájban tompa kürtvakkanás hallatszik a tengerre nehezedő ködfalból: ― Ahol jön! Ahol
van! ― hallatszik mindenfelő l. Szalad mindenki, egymást taszigálva.
Versenyt futnak a révbe. Ilyenkor gyerekjáték lenne Sewardban fosztogatni. Az egész várost el
lehetne lopni. Mindenki lent van a kikötőben, tán még az ágyban fekvő betegek is.
Ránk is átragad az általános izgalom. Félbehagyjuk a kártyapartit, pedig ugyancsak ráértünk
volna befejezni. Mert csaknem fél órát ázunk a kikötőben, mire a Yukon nagy nehezen becammog.
Szívélyes viszontlátás a kapitánnyal, hajószakáccsal, főpincérrel. New York-i ismerőseim is
érkeztek, aranybányájuk van Északon, azt akarják megszemlélni. Meglátogatom régi barátomat, a
hajóbeli borbélyt, mert a helybelire nem szívesen bíznám a fejemet. Miközben nyír, részletesen
beszámolót tart az útról; név szerint felsorolja az utasokat, mindenkiről tudja, kicsoda, miért jött,
hova igyekszik. Mire végez, pontosan tudom, mi történt a Yukonon, mióta elhagytuk. A legintimebb
részletekről is tájékozva vagyok. Érdekes, minden hajó pletykaközpontja a borbélyműhely. Többek
közt azt is megsúgta/a fodrász, hogy általános hajós-sztrájk készül. Könnyen meglehet, hogy két hét
múlva beszüntetik a járatot, és tavaszig meg se indulnak. Na hiszen, még utóbb ittragadunk télire,
prémvadásznak!
Holnap reggel indulunk Észak felé.
AUG. 31.
SEWARD
Végre itthagyjuk ezt az elátkozott helyet, ahol majd egy hétig tétlenkedtünk drága pénzen.
Reggel hétkor rakodunk be a vonatba, amely már napok óta készenlétben áll. Tegnap este óta fűtik a
mozdonyát.
A Sewardi Friss Újság főszerkesztője kijött búcsúztatni. Sorra interjúvol bennünket; előbb csak
alaszkai benyomásaink iránt érdeklődik, aztán az európai politikára tér át, végül még az abesszin
háborúról való véleményünket is tudni kívánja. Részletes felvilágosítással szolgálunk minden
kérdésre, elmondjuk, hogy Európában a politika most szünetel, megvárják, míg alaszkai tanulmányutunkról visszatérünk. Az abesszin háborút is felfüggesztettük egyelőre, szabadságra küldtük a
négust.
Legjobban S. tartja szóval a főszerkesztőt. Mióta Amerikába érkeztünk, S. a riporterek öröme.
Annyi zagyvaságot tud nekik összebeszélni, alig győzik jegyezni. Már egész gyűjtemény hasábos
cikke van a saját nyilatkozataiból. Most is indulóban van már a vonat, a kalauz már becsapkodta az
ajtókat, a masiniszta türelmetlenül füttyöget, alig bírja visszatartani toporzékoló mozdonyát ― S. m
ég mindig kint áll a peronon és nyilatkozik.
Ami az alaszkai sajtót illeti, szenzációként kezel bennünket. Még az ötösikrek is kismiskák
mellettünk. A Seward Gatewayben, a Yukon Trailben, sőt még a komoly Seattle Daily Timesban is
hasábos cikkek jelennek meg rólunk, már külön tarisznyába gyűjtjük őket. Milyen kalapot viselünk,
mit szoktunk reggelizni, mi a kedvenc nótánk, minderről pontos információval szolgál a Seward
Gateway. Főleg S. bemondásai alapján. Ilyen híres ember világéletemben többé nem leszek. A
tegnapelőtti számban például a következő vastag felírás díszelgett egy kimerítő cikk felett: „Haile
Selassie's Resistance Creaking Up, Hungarian Sportsman Declares".* Bizony! Ilyen világraszóló
kijelentéseket teszek! A cikk alapjául az szolgálhatott, hogy a sörszalon pultjánál olyasmit
mondhattam: „Na szegény négus, ezen is hamarosan elverik a port."
*„Magyar vadász kijelenti, hogy Haile Szelasszié ellenállása megtört."
De elég a zsurnalisztikából. S. nagy nehezen kinyilatkozta magát, megkönnyebbülve kapaszkodik
fel a vonatra és elindulunk.
Másfél óra múlva, Andy házának irányában megállunk: beszáll három vezetőnk, Andy, Hank és
Frank, puskákkal, poggyásszal. A szakácsot most nem visszük, útszéli kocsmában fogunk ezúttal
lakni, roadhouse-ban, ahol kosztot is adnak.
Ha jól emlékszem, múltkor említettem már, hogy az Alaska Railway a helybeliek legnagyobb
büszkesége. (Úgy beszélnek róla, mint a német a Zeppelinről, az angol a Queen Maryről, a magyar a
- hullámfürdőről.) Lassan cammogó, piszkos, kényelmetlen kis vicinális. Se háló-, se étkezőkocsija,
egyetlen osztályának kemény deszkapadjain heverve, rang- és színkülönbség nélkül ül a közönség:
toprongyos aranybányász, selyemharisnyás angol turistahölgy, fairbanksi ügyvéd, gyereket szoptató,
büdös pipát szívó indián nő, magyar vadász \ egymásnak taszigálja őket a folyton kanyargó,
nagyokat rángató, torkaszakadtából sípoló alaszkai expressz.
Gyönyörű fenyvesek közt utazunk, szitkafenyő, ezüstfenyő meg Douglas-fenyő ősi rengetegei
közt. Helyenként olyan keskeny a hegyoldalba épített töltés, hogy rossz kinézni az ablakon. Égnek áll
tőle az ember haja. A kanyarodókban pedig egészen félredőlnek a kocsik. Ilyenkor még rosszabb
kinézni. Fenekeden szakadékok felett lebegő, vékonyka hidakon zakatol át, kötéltáncoshoz illő
produkciókat végez a vonat. Ilyenkor egyáltalán nem lehet kinézni.
Aki azonban mégis ki mer pillantani, felejthetetlen tájképekben gyönyörködhet. Hófedte
hegyormokról alázuhanó vízesések: csillogó ezüstpántok a feketezöld fenyvesfalban, alsó végük
szivárványpor. Vakító fehéren lenyúló hómezők kőhajításnyira közelítik meg a vasútvonalat.
Valóban, ha most kiszállhatnék, percek alatt átléphetnék arra a halványkék gleccserre. Nem hiszem,
hogy lenne még a világon vonat, amely ennyire semmibe venné a havasok nyaktörő vadonságát.

Minduntalan tető alá futunk, fából való, ferde fedelű fészerek alá. Ezek lavinaveszélytől védik a
vasútvonalat. Ferdén a hegyoldalba épített tetejükön átugrik a lavina, hócsuszamlások nem
rekeszthetik el a forgalmat. Ilyenkor persze nem kell ettől tartani, csak télvíz idején.
Miután felziháltunk a hágó legmagasabb pontjára, hirtelen
ereszkedni kezdünk. Majdnem teljesen kör alakú hurokban, újra meg újra ismétlődő szerpentinen
szaladunk völgynek. Szaladunk? Száguldunk! Úgy látszik, a masinisztának perverz öröme telik benne,
ha utasait kiveri a hideg verejték. Nyilván leállította a gépet, rágyújtott a pipájára, hátradőlt
karosszékében, s a vonattal többé nem törődik. Fusson, amerre akar. Hogy fék is van a világon?
Eszébe se jutna. Hadd vacogjon a foguk ― gondolja beteges kárörömmel― , öreg napjaikban is esz
ükbe jusson, hogy az én vonatomon ültek.
Részemről máris megígérem. Ezt a hullámvasút-utazást egyhamar nem felejtem el!
Délben megkegyelmez nekünk kéjenc vonatvezetőnk. Befejezi a futamot. Leér velünk a
tengerpartra, a Cook-öböl végére. De nicsak, jóformán üres az öböl, sár van benne víz helyett. Tán
csak nem száradt ki a tenger?
Nem, hanem apály van. Itt van a világ legnagyobb apálya. Apály és dagály közt húsz méter a
magasságkülönbség. Naponta kétszer húsz méterre növő vízfalat hömpölyögtet be a tenger, hogy
ismét kitakarodjék, kilométernyi sármezőt hagyván maga mögött. Most olyanféle a part, mint valami
tófenék, amelyről tisztogatás céljából leengedték a vizet.
Egy órakor érünk Anchorage-ba, Alaszka legifjabb, de máris elég forgalmas kikötővárosába. Ide
azonban csak dagály idején járhat be hajó, apály kezdete előtt el kell tűnnie, mert ha nem siet, kint
reked a szárazon, és kapkodhat levegő után, mint a partra vetett hal. Néhány kisebb hajó most is kint
hever a parton mozdulatlanul, féloldalára fordulva, mintha meghalt volna. Ezek készakarva maradtak
itt, rakodnak beléjük, vagy kirakodnak belőlük. Ha aztán visszatér a tenger, ismét életre mosdatja a
tetszhalott hajókat, szépen talpra állítja őket, újra megtanulnak úszni.
Anchorage-ban kiszállunk, másfél óráig vesztegel itt a vonat. Besétálunk körülnézni, főképp
pedig ebédelni, minthogy a vonaton nyugodt lélekkel éhenvesztenék az embert.
Szép, rendes kis város, sokkal különb Sewardnál. Nagyobb is nála: 1500 ember lakja. Juneau és
Fairbanks után Alaszka legnagyobb városa. Két szép szállodája van, enni persze ott se kapni. Az
alaszkai hotelban éppoly könnyen éhen veszel, mint a vonatban. Annál több viszont a sörszalon,
whiskytársalgó és pálinkabudoár.
Betelepedtünk a legétvágygerjesztőbbe, s valóban jóízűt ettünk, még friss zöldséget, gyümölcsöt
és vajat is kaptunk. Anchorage nagyon rendes hely. Csak kikötni nehéz benne.
Visszatelepedve a vonatba, a szüntelenül csibukozó indiánanya mellé, folytatjuk az utazást. Nem
tudom, mi éghet a főnöknő pipájában, de dohánynak aligha dohány. Alkalmasint aprított kányaköröm
lehet. Nem tudom, melyik pipáját szívja, de hogy nem a békepipáját, azt lefogadnám. Ilyen szag
mellett nem lehet kibékülni.
Olvasgatunk, kártyázgatunk, bóbiskolni próbálgatunk. Érdektelen a vidék, lassan telik az idő a
zötykölő vonatban.
Lekanyarodunk a Susitna folyó völgyébe, azt követjük egyenesen északi irányban. Közvetlenül a
folyóparton fut a sínpár. Sűrű fenyveserdő szegi mindkét partját a folyónak. A vízről hébe-hóba
vadrécét reptet fel a közelgő vonat.
Esteledik már, éppen felépítettük a kártyaasztalként szereplő koffertornyot, mikor az ablak
mellett ülő Andy elkiáltja magát: ― Ahol ni, egy medve!
Egyszeriben az ablakhoz ugrunk, a kártyák az ülés alá esnek. A folyóból szalad ki, alkalmasint
lazacfogás közben zavarhattuk meg: legfeljebb kétéves, kis termetű barnamedve. Csobogva menekül
a sekély vízből a túlparti erdőbe. Csuromvíz, úgy fest, mint egy medve nagyságú ázott ürge. Nem baj,
ez az első vadmedve, amelyet életemben látok; hacsak a Yellowstone Park kiflin élő medvéit nem
számítom annak. Meg is csodálja az egész kocsi, az indián asszonyságot kivéve. Neki most is csak a
pipa kell.
Sötét van már, mikor Currie-be érünk. Állomás helyett szép modern szálló áll a sínek mellett,
egymagában, az erdőség mélyén. Mindnyájan kiszállunk, ellepjük a szállót, éjszakára itt maradunk. A
vonatban leoltanak, a masiniszta is kap szállodaszobát, éjjelre megszűnik a forgalom. A szép szálló
csakis erre a célra épült. Hetenként két éjjel használják, egyszer az up-train, egyszer a down- train
utasai.* Különben üres. Rendes, tiszta szálloda, a legkülönb, melyet ittlétünk óta láttam. Jó kosztot is
kapunk, kényelmes ágyat, tiszta fürdőszobát. Váratlan, de annál jólesőbb kultúrsziget a vadonság
tengerében.
*Fölfelé menő vonat, lefelé menő vonat.
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Olyan keltést, mint amilyet itt rendeznek, még nemigen láttam. Ez már aztán nem kultúra! Hét
órakor indul a vonat, de öt órától kezdve szakadatlanul folyik az utasok ébresztése. Egy lelketlen
egyén tízperces időközökben végigdübörög a fafolyosókon, külön e célra készült, mázsás
bakancsban. Sorra járja a szobaajtókat, rettenetes öklével dörömböl rajtuk, miközben harsányan
jelenti a pontos időt. Mihelyt az utolsó szobával végez, elölről kezdi. Én az emeleten lakom, a hosszú
épület alsó végében. De mikor a felsővégi földszintieknél jár a vasöklű, akkor is úgy hallatszik,
mintha engem ébresztene. Öttől negyed hétig tart az ébresztés. De hat órakor teremtett lélek sincs már
a szobákban, akkorra még a süketeket is kiüldözték. Aki Currie-ben lemarad a vonatról, az látogasson
meg. Látni szeretném azt az embert.
Borús, szemetelő idő, alig valamicske látszik a vidékből. Pedig a „Legfelségesebb"-nek, a hatezer
méteres Mount McKinleynek árnyékában utazunk! Itt karcolja az eget, vagy ötven kilométernyire, de
ellátni még egy kilométerre se lehet.
Úgy nézem, az eső belefáradt a szüntelen hullásba. Oly sűrű és szürke a felhőzet, oly páratelt a
levegő, azt hinné az ember, ma könnyű dolga lehet az esőnek. Mégis hiába erőlködik, nem bírja.
Elfogyott a szuflája, már csak csepegni tud.
A rend kedvéért megemlítem, hogy a rézbőrű anya nem időzik többé körünkben. Még az este
kiszállt, pipástul. Az elmúlt éjszakát már az ősi wigwamban töltötte, ahol valószínűleg rádiózene
mellett vacsorázott.
Most értük el a Broad Passt, a Széles Hágót, ezt a hosszú, nyolc kilométer széles fennsíkot,
melynek tengerszint feletti magassága mindössze nyolcszáz méter, holott jobbról-balról négy- ötezer
méteres hegyóriások szegélyezik. A köd annyira kiritkult, hogy végiglátjuk a hágót teljes
szélességében, de a kétoldali hegysáncoknak csak a lábuk feje feketedik ki a borulatból. Vörös levelű
törpenyír bozótok és kis termetű, vékony törzsű fenyőcsoportok váltakoznak sarabfüves tisztásokkal.
Kérdésemre, hogy vajon miért olyan feltűnő vékony, gyenge növésűek itt a fák, azt a felvilágosítást
kapom, hogy a földalatti örök jég akadályozza a fák fejlődését. Alaszka területének legnagyobb része
egyeden nagy, keményre fagyott gleccser, amelynek felületén aránylag vékony a földréteg. Vastag
fák táplálására szükséges gyökérzet nem fejlődhet ki.
Minduntalan látunk hófajdcsapatokat. Villogó fehér szárnyon rebbennek fel a vasút mindkét
oldalán. Kissé a skóciai moorokra, mocsarakra emlékeztet a tájék. Skót mintára bizonyára itt is
eredményes vadászatot lehetne rendezni a nyilván nagyszámú hófajdokra.
Emberi településnek igen kevés nyomát látjuk. Csak néha érünk egy-egy magányos kalibához,
bennszülött indiánok integetnek belőle, európai viseletben.
Délben Healy nevű állomáson etetnek meg bennünket. Itt is szálloda az állomásépület, de sokkal
kisebb és primitívebb a tegnapinál. Singleton's Hotel, hirdeti a messzelátszó felírás, de bizony még a
legutolsó kurtakocsmának is szégyenére válnék a koszt, amit itt mérnek. Valóban úgy mérik, ahogyan
háborúban a menázsit szokták. Nagy kondérban fő a zöldes fényű, ehetetlen leves. Mindnyájan
kezünkbe ragadunk egy-egy tányért, aztán sorba állva, egyenként járulunk a kondér elé, amelyből
bársonypantallós, vörös hajú nő merőkanálnyit löttyent a tányérunkba. Singleton úr, szégyellje
magát! Ilyen díszes felírás után többet vártunk öntől!
Szerencse, hogy tegnap az anchorage-i csemegeüzletben alaposan bevásároltunk. Most jóllaktunk
belőle, fittyet hányva Singletonéknak.
Talán fél órája, hogy ismét úton lehettünk, ebéd utáni bóbiskolásunkban ide-oda hajladoztunk,
mikor vasúti szerencsétlenség történt. Fejem a szemben ülő S. fejéhez vágódott, B.-é az ablak
szélébe, Andyé az ajtókilincsbe. Úgy kopogtak a fejek, akár az ütközők tolatáskor. Nagy sistergés
hallatszott, aztán megálltunk. Az ok: kisiklott a poggyászkocsi.
A vasutasokból a legkisebb izgalmat se váltotta ki az eset. Mondhatnám, még csak csodálkozást
sem. Megszokhatták a dolgot. A mozdony az első kocsival itthagyott bennünket, elment a következő
állomásra, segítségért. Hozott is nemsokára nagy csomó apagyilkos alakot. Két óra hosszat ide-oda
taszigáltak bennünket, mire sikerült a kiugrott kocsit helyrebillenteni. Időveszteségen kívül más baj
nem történt.
A Tanana partján ― amely a Yukon legnagyobb mellékfolyója ― Nenana állomáson
veszteglünk. Nenana híres hely, itt évente egy bizonyos májusi napon valaki meggazdagszik. Itt
tartják ugyanis az Alaszka-szerte, ső t mondhatnám Amerika-szerte ismeretes lutrit ― az Icepoolt.
Elmondom, mi ez: a hatalmas, közel ezerkilométeres Tanana folyó csak májustól novemberig
hömpölyög széles medrében. Novembertől májusig pihen; kétméteres, töre tlen jégpáncél szilárdítja
mozdulatlanná. A téli félév alatt ezen a jégpáncélon bonyolódik le a forgalom. Ez az országútja, ezen
járnak a kutyavonta szánok, sőt néha már teherautó is. Mikor aztán vége felé közeledik a hosszú,
északi tél, a nenanai lakosság kivonul, s egy külön e célra elkerített helyen póznát ver le a folyó
jegébe. Szemben a nenanai kocsmával. A jégben álló póznát villanydrót köti össze a kocsma
söntésének órájával, oly módon, hogy mihelyt a pózna odakint megmozdul, idebent abban a
pillanatban megáll az óra.
Na mármost, a lutri a következőképpen bonyolódik le: a tavasszal megtörő s ezáltal meginduló
jég megmozdítja a póznát, ez viszont megállítja a kocsma óráját. A tél folyamán árusítják a
sorsjegyeket,darabjuk egy dollár. A tulajdonosnak rá kell írnia, hogy mikorra várja a jég
megmozdulását. Pontosan. Melyik hónap hányadik napjának melyik órájára és melyik percére.
(Másodpercek megjelölésétől eltekint a rendezőség.) A sorsjegyeket egy bizonyos határidőig ―
sajnos, még a jég megindulása elő tt ― be kell szolgáltatni. Aki eltalálta a jég megtörésének pontos
idejét, vagy legközelebb járt hozzá, azé a pénz. És nem túloztam, mikor az elébb azt mondtam, hogy
itt évente meggazdagszik valaki egy nap alatt. Mert hetvenezer dollár körül szokott járni a
nyeremény!

Nemcsak minden alaszkainak, de az Államokban is sok lutrizónak a zsebében ott lapul a Tanana
Icepool Ticket. 1903 óta évente megtartják ezt a sajátságos sorsjátékot. Az eddigi tapasztalat sze rint
április 26-a és május 15-e közé esik a jég megtörésének időpontja. Tehát tizenkilenc nap órái közül,
vagyis 456 óra közül válogathat a fogadó. És ha az órát kiválasztotta, még annak hatvan perce közt is
kedve szerint selejtezhet. Mondják, hogy a tizennégy napnak jóformán minden percét le szokták
fogadni. Azt is hallom, hogy április havában valóságos népvándorlás kezdődik Nenanába. Nemcsak a
helybeli kocsmákat szállják meg, egész sátorváros keletkezik a parton. Várják a nagy napot, a
breakupot, a jégtörést, amely valamelyiküknek gazdagságot, de valamennyiüknek boldogságot jelent:
Észak végtelen telének végét, a rövid, de annál többre becsült nyár közeledtét!
Nenanát elhagyva, a Tanana folyását követjük, míg csak alkonyattájt el nem érjük utazásunk
célját, a vasútvonal végállomását: Fairbankset. Vagy ahogyan a helybeliek nevezik: „Alaszka
aranyszivét".
Mert Fairbanks igazi aranyváros. Nem mintha aranyból volna, mert kezdetleges épületei, görbe
utcácskái nem sok aranyat érnek. De környéke aranytermő. A határában domborodó hegyek, a
közelében szaladó patakok arannyal terhesek.
Itt nincs bennszülött; indiánt, eszkimót hiába keresnénk. Az arany fellelése előtt itt senki sem
lakott, itt mindent a fehér ember csinált, Fairbanks a jelen század szüleménye.
Autótaxi szállít kvártélyunkra, a Nordale Hotelbe. Szemembe ötlik az állomáson várakozó
nagyszámú autó. Hallom, hogy Fairbanks a világ legautósabb városa. Alig kétezer főnyi
lakosságának hatszáz autója van!
Szállodánk elég piszkos, emeletes épület. Ezenkívül csak kevés emeletet látni, a házak nagy
része fából épült, úgynevezett log cabin.
Érdekes dolgot mutat a szállodás. Az emeletre vezető fagarádics korlátján imitt-amott \ főképp
a fordulókban! \ kés - vagy baltametszések nyoma látható. Ezeknek az a történetük, hogy évekkel
ezelőtt öreg indiánfőnököt hoztak be a városba, és íde- szállásolták a Nordale-be. Este kiment az öreg
sétálni, de előbb baltájával „megjelölte" a szobájába vezető utat, hogy „hazataláljon"!
Lehet, hogy nem igaz történet, de akkor sem rossz.
A boltokat itt nyilván sosem zárják be. Vacsora után összevissza jártuk a várost, s minden üzletet,
minden kocsmát nyitva találtunk. Siettünk megnézni, amit csak lehetett, mert holnap már indulunk
tovább.
Érdekes alakokat látni az utcán, meg a lépten-nyomon található bárokban. Itt még nem ritkaság a
pénz helyett aranyporral fizető vásárló. Finom mérleg áll a söntés pultján, abba rázza fizetségét a
vendég. Az aranyport nadrágszíjra fűzött bőrzacskóban tartja, ez a pénztárcája. És ami az aranymosók
könnyelmű, mindent lutrira fordító lelkivilágát jellemzi: fakupa is áll a söntés pultján, benne az
elmaradhatatlan játékkocka. Mindenkinek jogában áll megkockázni az ital árát: ha veszít, duplán
fizet, ha nyer, ingyen ivott. Mondanom sem kell, hogy a vendég csak ritka esetben nyer. De nem
bánja, másnap újból megjátssza a sör árát.
Ezek azonban nem komoly dolgok már, csak a régi, törvénytelen idők halovány maradványai. A
nyugat-amerikai goldcamp (aranytábor) főleg mozivászonról és filléres regényekből ismert
játékbarlangjai kivesztek már. Éjjeli sétánk alatt jóformán valamennyi lebújt végigjártuk. Imitt-amott
pókeroztak, azt is csak mérsékelt alapon. Rulettet nem is láttunk, pedig hallom, azelőtt minden
kocsmáros azon szedte meg magát. Nem is eshetett nehezére, minthogy az alaszkai rulettek
számsorában két 0 szerepelt! Akármelyik jött ki, a kocsmáros zsebelte be a tételeket. Mindez, az
idegen megfigyelő szempontjából, sajnos, a múlté. A regényekben kötelező revolver — a fortyfour
— egyetlen csípőn se látszik, elfogytak a dance hallok, az elvetemült orgiákról híres mulatók,
démonaikra nem licitálnak többé súlyos aranyakat részeg bányászok. Még démont se láttunk, részeg
bányászt is feltűnően keveset. Egyeden verekedésnek sem lehettünk tanúi, egyetlen revolverlövés
sem zavarta meg az éjszaka csendjét.
Csak egy, egyetlenegy hang hallatszott újból meg újból, mint az Észak régi
aranytábor-hangulatának fontos alkotórésze; egyetlen, utolsó hiteles maradványa egy azóta elfajzott,
kijózanodott múltnak, a szánkóskutyák — a huskyk — panaszos üvöltése!
Most is, miközben napi feljegyzéseimet írom, szállodaszobám nyitott ablakán behallatszik a
sajátságos, azt mondhatnám, majdnem hátborzongató kórus. S ahogy hallgatom, nemcsak az elmúlt
időkről olvasottak szöknek emlékezetembe, hanem egyúttal mindaz, amit az utóbbi két hét alatt
Alaszka szánkóskutyáiról hallottam. Minthogy pedig elaludni mindig nehezen tudok, még elmondok
róluk egyet-mást.
Alaszkában, főképpen addig, míg a vasútvonal el nem készült, életszükséglet volt a tehervonó
kutya. Nyáron a folyóhajózás, télen a kutyaszán volt Alaszka egyeden közlekedési lehetősége.
Mihelyt a folyók beálltak, hámba kerültek a kutyák, s a következő jégtörésig jóformán le sem
kantározták őket. A tengerpartról ők hoztak élelmet az ország belsejébe, az aranytelepekre, a
városokba. A betegeket, fagyott lábú aranymosókat kutyaszán szállította a fairbanksi kórházba,
kutyapostán érkeztek a fairbanksiek levelei a nyolcszáz kilométernyire levő Sewardból. Érkeztek?
Úgy beszélek, mintha még most is a letűnt időket emlegetném!
De hiszen ma is csak ilyenformán áll a dolog! Igaz, hogy a sewardi postát vonat hozza. De
Nome-ba, a Bering-tenger partjára, az ide ezerkétszáz kilométerre fekvő nyugati aranyásó-városba
még most is kutyaszán viszi innen a téli postát. Az ország szívében elszórtan fekvő, számtalan apró
prémvadász- meg aranymosótanya is csak kutyaszánon érhető el a fagy beállta után. A husky tehát
ma is nélkülözhetetlen segítőtársa az alaszkainak. Egy-egy kiváló kutyáért vagyonokat fizetnek,
regényeket beszélnek róla, akárcsak nálunk a régi világ híres lovairól.
Alaszkában két főcsoportra osztják a kutyákat: pleasure dog és working dog. Az alaszkaiakat
csak az utóbbi, a dolgozó kutya érdekli. Az előbbi, a „díszkutya" nevetség tárgya errefelé; olyan, mint
vérbeli zergevadász szemében a „Salontiroler", az ischli korzón vadonatúj bőrnadrágban, borsózöld
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A dolgozó kutyákat husky vagy malamute néven ismerik a helybeliek. Hogy a kettő közt mi a
különbség, azt magam sem tudtam megállapítani. Malamute eszkimó szó, az ősidők óta tenyésztett
eszkimó kutyafaj neve, a husky pedig az első kanadai telepesek által meghonosított, Európából
áthozott és ideát farkassal keresztezett faj leszármazottja. Mindkettőben sok a farkasvér, sőt, ha
sikerül eleven farkaskölyköket fogni s felnevelni, most is kereszteznek vele szánkóskutyát. A
félfarkasok a legkitartóbbak, legsebesebbek. Szemre a husky és a malamute többé-kevésbé egyforma,
barnás-szürke, hegyesfülű, lomposfarkú kuvasz. Jó szánkóhúzó, de még jobb verekedő.
A valódi husky ismertetőjele: nem tud ugatni! Farkastermészete még nem tanulta el az
emberbarát-kutya színes skálájú nyelvezetét; a husky csak vonítani tud, hátraszegett fejjel, ordas
módra. Azt is csak kórusban, egymást túlüvöltve, azt is csak éjnek idején, ősi szokás szerint, ahogy a
farkascsordában illik.
Mondják, hogy a fairbanksi éjszaka mindig hangos a kutyaüvöltéstől. Elég, hogy kisüssön a hold,
vagy megkonduljon a toronyóra, vagy a Tanana folyón elbúgja magát a hajókürt: Fairbanks
valamennyi szánkóskutyája fenekére ül, hátraveti fejét s kórusban üvölti jajongó tiltakozását a
csillagok felé.
Minap hallottam egy közmondást; állítólag orosz eredetű: „Bármennyire megszelídíted a farkast,
szeme mindig az erdőt nézi." Ami más szóval azt jelenti, hogy a „kutyából nem lesz szalonna", azaz
farkasból sohasem lesz megbízható háziállat. Az alaszkai kutya farkas elődjétől nemcsak annak
kívánatos tulajdonságait, az erőt és a kitartást, hanem sokféle kellemetlen jellemvonását is örökölte.
Mérges, harapós, verekedő, bizalmatlan; mindig támadásra, ugrásra kész, csak a kedvező alkalmat
várja. Mindnyájan tudjuk, hogy a farkas egymagában gyáva állat, csupán csordában, egymás
segítségének tudatában mer támadni, csak sokadmagával válik veszedelmessé. Főleg pedig olyankor,
mikor önmagával tehetetlen, tehát sebesült, beteg vagy más okból védtelen prédára talál. A szánhúzó
kutyákból ez a farkastulajdonság is ki-kiütközik. Akárhányszor előfordul, hogy a jégen megcsúszó
vagy elbotló embert saját kutyafogata támadja meg. Ugyanazok a kutyák rohannak rá, amelyek mind
ez ideig engedelmes szolgái voltak. Az is megtörtént már nemegyszer, hogy az egymagában utazó
kutyaszánost óvatlan pillanatban széttépték a kutyái. Alaszkában szabály, hogy amelyik fogat —
egy-egy fogat tíz-húsz kutyából áll — emberben csak egyszer is kárt tesz, azt azonnal kiirtják. Mert
ha egyszer felismerte az ember elleni fellázadás lehetőségét, kínálkozó alkalom adtán újra
megpróbálja. Megbízható fogat soha többé nem válik belőle.
Akárcsak nálunk a lovat, az alaszkai kutyát nemcsak munkára, hanem sportra is használják. Az
évente lefutott „kutyaderby Alaszka legkiválóbb sporteseménye. Azelőtt a mindennapi munkára
használatos kutyafogatokból kerültek ki a versenyzők, de az utóbbi években, a díjak, a fogadások,
valamint a kiváló kutyák árának rohamos emelkedése következtében, külön versenykutyákat
nevelnek. Az ilyenekkel egyéb munkát nem is végeztetnek, Az átlagos versenykutya ára kétszázötven
dollár, a kiváló meghaladja az ezer dollárt is. A tíz-tizenöt jó kutyából álló versenyfogat tehát
valóságos vagyon. A derby első díja rendszerint tízezer dollár, a fogadások összege pedig kétszázezer
dollárra rúg — egymillió pengőre!
Tél vége felé, márciusban futják a derbyt a már említett Nome- ban. Nome-tól, vagyis a
Bering-tengerparttól a Jeges-tenger partján fekvő Candle faluig és vissza — hétszáz kilométer
hosszú a derbypálya! Átlag három-négy nap alatt szokták lefutni. A jelenlegi rekordidőt a még ma
is szereplő, Seppala nevű norvég fogata érte el: 74 óra és 14 perc alatt.
A nome-i derbyn kívül Fairbanksben is tartanak kutyaszánversenyeket. Mondják, hogy tavaly
ötszázkét vendégeb tartózkodott Fairbanksben a kutyatalálkozó alatt. Hozzá még éppen holdtölte is
volt! Az aztán dalárda lehetett!
A versenyeken bennszülöttek is részt vehetnek. Sőt, azelőtt akárhány díjat is nyertek. Újabban
azonban, mióta tudományos versenykutya-tenyésztés folyik, az indiánkutyáknak már ritkán virít
babér. Viszont kitűnő hajtók akadnak a bennszülöttek közt. A fogatokat ugyanis nem mindig
tulajdonosuk hajtja, hiszen az ember számára, ki nagyrészt a szán mögött lohol és csak völgynek áll
fel a szán hátuljára, ugyanolyan erőpróba a verseny, mint a szán elé fogott ebeknek. Vannak
közismert, híres hajtók, kik zsoké módra, drága pénzért vállalnak egy-egy „lovaglást". A derbyszabályok egyike, hogy a célhoz érő fogatnak minden kutyáját meg kell hoznia — ha élve, ha halva.
Nehogy útközben kutyát cserélhessen. Ha tehát valamelyik kutyának verseny közben a lába törik,
tovább kell futnia; ha megdöglik, felkerül a szánra, ott folytatja a versenyt.
A nevezetesebb versenyekre Alaszka valamennyi repülőgépe — mert az is van ám, mégpedig szép
számmal — kirukkol, sőt még az Államokból is érkeznek repülők. Levegőből figyelik a verseny
menetét, és az izgatott fogadókkal rádión tudatják a fogatok állását.
Az elmondottakból megérthetjük, hogy alaszkai ember számára mit jelent a szánkóskutya. És
nem csodáljuk, ha a többi kutyát, a pleasure dogot, az ölebeket egyszerű kézlegyintéssel intézi el.
De részemről elég az ugatásból, jóllehet odakint a huskyk még most is javában fújják.

Kezdődik a karibuvadászat
SZEPT. 2.
FAIRBANKS
Langyos, majdnem meleg, borús idő. Vajon mi oka lehet, hogy itt jóval magasabb a hőmérséklet,
mint odalent Sewardban, holott itt mindössze csak két fokra vagyunk már a sarkövtől ? A vegetáció is
enyhébb klímát sejtet. Minden ház előtt tarka virágoskert pompázik, sőt a csinos kis faházikók

földréteggel letakart teteje is csupa virág. Virágkalap van a házak fején.
- Ez a mi „sarkvidéki tetőkertünk!" — jegyezte meg a tulajdonos, mikor háztetőn nyíló virágjait
megcsodáltam.
Kilenc óra tájban hagyjuk el a fairbanksi szállót, Andy-szerezte bérautón. Kényelmes, nyitott
Buick kocsin indulunk karibu-vadászatra, valóságos úri módon. Heten vagyunk a sofőrrel együtt.
Poggyászunkat a hűtő meg a sárhányók közé gyömöszölték. Célunk az ide kétszáznegyven
kilométerre levő Hot Springs Road-bouse, vagyis a „Melegforrás-csárda". Abban akarunk tanyát ütni,
onnét akarjuk megvadászni az európai rénszarvas amerikai válfaját, a karibut.
A rénszarvast, mint tudjuk, valóságos háziállattá szelídítették az európai sarkvidék népei. A lapp
vőlegény annál nagyobb „parti", minél nagyobb a rénszarvascsordája. A finnek azért olyan jó futók,
mert rénszarvastejen nevelkednek. Az eszkimók rénszarvas ruhában járnak és rénszarvast fognak
szánjuk elé.
A karibu ellenben minderre nem használható. Legfeljebb megehető. De akkor előbb kézre kell
keríteni, amit azonban csak puskával lehet, minthogy — európai rokonával ellentétben — vádállat
A karibu ― csakúgy, mint rokona, a rénszarvas ― arról nevezetes, hogy az egyedüli
szarvasfajta, amelynek tehene is agancsot visel. Sokkal kisebbet ugyan, mint a bika, nyomorult kis
agancskorcsot, de szarvastehéntő l még ez is világraszóló teljesítmény.
A karibuvadászat, különösen a birkavadászat után, könnyűnek ígérkezik. Ilyenkor van ugyanis a
karibu őszi vonulásának ideje. Évente kétszer, tavasszal és ősszel hosszú vándorútra indul ez a vad;
tavasszal északnak, a tundrák frissen sarjadzó legelőire, ősszel pedig délnek, az erdős régiókba, hogy
védelmet keressen az irtózatos téli hózivatarok ellen. Hatalmas csapatokba, néha több száz főre rúgó
seregekbe verődve vándorol. És csodálatosképpen évről évre ugyanazt az útirányt követi. Ez
korántsem egyenes, hanem nagyon is kanyargós, hatalmas kerülőket, érthetetlen vargabetűket ír le.
Az útjába eső folyókon is megszokott, évtizedek — talán évszázadok — óta betartott helyeken kel át.
Aki látta, felejthetetlen élménynek mondja a széles Yukon folyón egymás hegyén-hátán átúszó
karibusereget.
Az őszi vonulás augusztus utója és október eleje közé esik. Pontos ideje az időjárástól függ.
Korai tél előbb, késői ősz később indítja meg a vándorlást. Nekünk az a célunk, hogy Fairbankstől
északra, a Yukon bal partján húzódó kopár hegyláncon lessük meg az arra vonuló karibukat.
Fairbanksből nem a legbiztatóbb kilátásokkal indultunk. Volt, aki azt állította, hogy már
elkéstünk, a karibuk zöme már átvonult a hegyláncon, legfeljebb lemaradozott, apróbb csapatokkal
találkozhatunk még; volt, aki viszont azt erősítgette, hogy csak most kezdenek igazában érkezni, a
napok óta észlelhető apró csapatok csupán előőrsei a tulajdonképpeni hadseregnek. Abban azonban
valamennyi fairbanksi szakértő egyetértett, hogy jelenleg igen kevés karibu látható Eagle Summiton,
a vonulás útjába eső kopasz hegyláncon.
Alig hagytuk el azonban Fairbanks utolsó viskóit, máris megpillantottuk az első karibut.
Helyesebben mondva: karibulábat. Szemközt jövő teherautóból kandikált ki. A testét nem láthattuk:
azt letakarták lombbal.

— Vasárnap van — magyarázta Andy —, ma Fairbanks valamennyi
lesipuskása karibut hajszol. A helybelieknek ugyanis évente és fejenként hat
karibut szabad lőniük. Jogával mindenki ilyenkor él, mert ilyenkor kövér a vad,

meghízott a nyári legelőn. Tavasszal, mikor felfelé vonul, az ördög se törődik vele; olyankor
valamennyiükben .zörög a csont, egy falatnyi hús sincs rajtuk. A fairbanksiek nem sportból lövik a
karibut, tisztán téli hússzükségletük fedezésére. A karibuvonulás náluk az, ami nálunk a disznóölés.
Azzal persze mit sem törődnek, hogy bikát lőnek-e vagy tehenet, jó vagy rossz agancsú állatot. Nekik
csak egy a fontos: minél közelebb legyen a kocsiúthoz, hogy minél kevesebbet kelljen az autóig
cipelni! Feldobják a kocsira, otthon feldolgozzák kolbásznak, fustölthúsnak. Tavaszig szüntelenül
karibuhúst rágnak. A lelőtt vad agancsát, akármilyen erős, még kint a helyszínen leütik és elhajítják.
„Felesleges helyet foglal a kocsin." Ha korán állnak be a fagyok, ami itt néha már szeptember közepén
bekövetkezik, azon egészében, szőröstül-bőröstül megfagyasztják a karibut, odatámasztják a ház
mellé, és ha megéheznek, csak kilépnek az ajtón, s leszelik belőle az ebédre valót. Andy meséli, hogy
egyik fairbanksi hentes agancsostul szokott megfagyasztani egy-egy karibubikát, hogy télire kiállítsa
a boltja elé, cégérnek. Tavasz felé aztán, amikor puhulni kezd, elfogyasztja vagy kiméri.
Egy óra óta jövünk Fairbanksből, azóta már öt hazafelé tartó kocsival találkoztunk, mindegyikben
karibut vittek. Úgy látszik, mégiscsak vonulhatnak Eagle Summiton! De az ide-oda lődöző fairbanksi
„rábsicok" közt nem valami kellemes lesz vadászni. Sőt életveszélyes. Ejnye, el kellett volna hoznom
Sewardban vásárolt vörös kalapomat, az idegen golyók elleni rohamsisakot. De Andy bízik, hogy
holnapra eltakarodnak a húsvadászok, hiszen ezek főleg vasárnapi kirándulók.
Hatalmas aranymezők mellett autózunk. New York-i részvénytársaság aknázza ki ezt a telepet.
Óriási vízsugarak mossák, olvasztják az örök jéggé fagyott altalajt, tisztítják az aranymosó gépekbe
kerülő kavicstörmeléket. Olyan irtózatos nyomásúak a karvastagságú vízsugarak, hogy
kettészakítanák az embert, aki elébük állna. A környékbeli arany nagy része ugyanis igen mélyen,
helyenként hatvan méterre a földszín alatt, keményre fagyott talajba van ágyazva. Érdekes lenne
közelebbről megszemlélni a bányát, de sietnünk kell, időnk pontosan ki van számítva. A Sewardban
elpocsékolt napok amúgy is pótolhatatlan időveszteséget jelentenek.
Alacsony erdőkkel benőtt hegyoldalak közt kanyarog a kocsiút. Gyönyörűek a fenyvesekkel
váltakozó lomberdők őszi színei. Sokkal élénkebbek, pompásabbak, mint nálunk. Nemhiába oly híres
a „színes észak-amerikai ősz". A fenyők közül kitarkálló rengeteg nyírfalomb akár a legfényesebb
sárarany. Az apró törpenyírbokrok vérpirosak. A sziklákra öltöztetett sokféle moha és kúszónövény a
sötétbordótól a leghalványabb rózsapírig minden színárnyalatot kikever. Valóságos festékesláda ez a
sokszínűen lángoló erdő.
De mindinkább ritkulnak a fák, mind nagyobb és nagyobb tisztások nyílnak az erdő közt,
idelátszanak már a kopasz, tundraszerű dombtetők. Azt reméljük, ott már vaddal találkozunk.

Feltűnő jelzőtábla fehérlik az út mellett; hosszú figyelmeztetés olvasható rajta: „A 106-os és 111-es
mérföldkő közt, a kocsiút két oldalán fél-félmérföldnyire, tilos karibut lőni. Állami Vadászhivatal.”
Nyilván tehát a 106. és 111. mérföldkövek közé esik a karibuk vonulási zónája. Ezen a nyolc
kilométernek megfelelő szakaszon szokták keresztezni a kocsiutat. Hogy pedig a fairbanksi
kocavadász ne lődözhessen rájuk autójából, félmérföldnyi védterület szegélyezi az út mindkét oldalát.
Hadd kelljen neki legalább félmérföldnyire cipelnie karibuját, ha már mindenáron azt akar enni egész
télen. Ha ez a tilalom nem volna, vasárnaponként az útszéli árokban leselkedne egész Fairbanks, és
csakis olyan karibura lőne, amely már kiállt az országútra! Nehogy cipelni kelljen! Mészárszékké
válnék a kocsiút. Nem is szólva az életveszélyről.
A tilalomfa alatt régi agancsok hevernek, garmadába hordva. Hófehérek. Színüket régen kiszívta a
nap.
— Ezeket a Vadászhivatal szokta összeszedetni — magyarázzák embereink —, ezek
húsvadászok-lőtte karibuk eldobált agancsai. Mikor összegyülemlik néhány teherautóra való, a
Vadászhivatal behordatja s eladja valami gombgyárnak.
Szóval a Vadászhivatal takarít a vadász urak után. Összesöpri a „szemetet", a szarvasagancsokat!
Vadászszívemet elfacsaritó, vadászgyomromat felfordító állapot. Alaszkai kultúra.
Amint az immár teljesen fátlan, végtelen kilátást engedő dombokon végigtekintünk, mindenfelé
fehérlenek a bitangjába hagyott, napszikkasztotta agancsok. Ideiek, tavalyiak, még
régebbiek;gyengék, erősek, kiválóak. Az egész tájék, akár a dögtemető. A Vadászhivatal régen nem
takaríthatott errefelé. Akkor is vajmi lelkiismeretlenűl söprögetett.
Valahányszor egy-egy jobb agancsot látunk, mindig kiszállunk, megnézzük, megmérjük.
Találunk vagy öt olyat, hogy bátran ki lehetne őket állítani. Elsőrendű, kapitális darabok. A
fairbanksi dögészeknek nem kellett, sajnálták vele megterhelni az autót. Bárcsak ne hozott volna ide
bennünket Andy. Ez a csatatér máris elvette kedvemet a karibuvadászattól.
Időnként meg-megállunk, messzelátóval vizsgálgatjuk a tájat. Nemsokára meg is pillantjuk az
első csapatot. Heten vannak. Csupa tehén. Sötétbarna, a mi szarvasunknál jóval kisebb állatok.
Legelgetve haladnak, de mégis sietve. Fejük lent keresgél a szürke- mohás földön, mégis csakhamar
elvesznek szemünk elől. De alig tűntek el, újabb társaság jelenik meg a gerincen. Ezek csak öten
vannak: négy tehén meg egy bika. Hét-nyolcszáz lépésre lehetnek; a bika elég jónak látszik, de
úgysem lőnénk meg, barkás még az agancsa, még el sem kezdte tisztítani. Az előbbiek nyomában
haladnak, szaporán kocognak. Látszik, hogy sietős a dolguk, hogy útban vannak valamerre. Fejük
ezeknek is lent van. Vajon valóban legelnek siettükben, vagy csak az előttük járók nyomát
szaglásszák?
Kocsiba ülünk, oda hajtunk, ahol a karibuk áthaladtak az úton. Hiába várakozunk azonban, több
nem követi az elhaladottakat. Még két dögészkocsi érkezik, azt hiszik, mi is dögészek vagyunk:
—No good — integetnek — the damn'd things won,t come anywhere near the
road.. Havert't started to run yet. Guess, we'll have to wait till hext Sunday*
— Ördög vigyen benneteket — feleltem magyarul —, de úgy, hogy ide többé vissza ne
jöhessetek.
Meg is értik, szépen megköszönik a jókívánságot, és elpöfögnek Fairbanks felé. Puskás hentesek.
Hegyoldalban szalad a kocsiút, párhuzamosan a mélyen alattunk sötétlő völggyel. Patak fut a
völgyfenéken, aranytermő patak.
*„Hiába, az átkozott fajzatja nem akar az út közelébe jönni. Még nem indult meg a vonulás! Attól tartok, várnunk
kell jövő vasárnapig."

Két-három aranymosó tanyázik odalent, ki-ki egymagában, maga tákolta putriban. Magányosan,
két kezük meg néhány ócska kis szerszámjuk segítségével próbálják a Szerencse csalfa tündérét
megerőszakolni. Ezek a valódi, a telivér aranyásók! A regényalakok. Az örökké nélkülöző, örökké
reménykedő s többnyire nyomorultan elpusztuló aranylázasok. A Szerencse tündérének
kegyvesztettjei.
Fairbanks körüli nagy bányavállalatok kiszorították e nyomorultakat. De azért sem mennek
vissza, azért sem állnak a New York-i pénzcsoport szolgálatába. Szabad emberek akarnak maradni.
Saját maguknak akarnak aranyat keresni, nem másoknak. Inkább itt pusztulnak éhen, mintsem
behódoljanak a mindennapi kenyeret ugyan biztosító, de a boldog úrrálevés ajtaját örökre lezáró
betolakodottaknak, a nagytőkéseknek. Keserű haraggal nézik le az immár bányában robotoló egykori
kollégákat, akik meghátráltak a sok nélkülözés elől, s egy kis biztos keresetért feladták a nagy álmot,
„The big pot of gold on the end of a rainbow" ― a „ szivárvány végén lógó nagy bögre aranyat".
Hiszen csak egyszer, csak egyszer sikerülne! Csak egyetlenegyszer kacsintana feléjük a
Szerencsetündér, majd megmutatnák ő k...
És ha valamelyikük, egy a számtalan közül valóban meggazdagszik, úgy megbolondul tőle, hogy
egykettőre nyakára hág az egésznek. Hogy aztán visszakerüljön, megalázva, letörve, és elölről
kezdje az egész kínlódást.
A kocsiút szélén furcsa kis tákolmány, állványra szögelt faláda ötlik szemembe. „Bill Brown's
Mail Box" olvasom a félig elmosódott felírást. Íme, milyen fényűzésben él a vadonba temetkezett
aranyásó: még privát postahivatala is van! Ha kéthetenként erre jár a fairbanksi postaautó, késő
ősztől fogva meg a kutyák vonta postaszán, ebbe a faládába dobják Bill Brown esetleges levelét
Nehogy le kelljen hozzá mászni, a meredek völgy aljába. És Bill vajon hányszor mászik fel ide,
vajon hányszor feszíti fel a gondosan leszögelt ládát, meg szögezi ismét vissza anélkül, hogy talált
volna benne valamit, messze hazájából jövő, bátorító üzenetet, amelytől egyszeriben elfelejthetné
minden gondját, és másnap derűs kedvvel, helyreszilárdult optimizmussal folytathatná a

szivárványkergetést?...
Aztán még két ízben láttunk kisebb karibucsapatot. Három bika együtt tartott, egy-két
kilométerre a tehenektől, de agancsuk ezeknek is barkás volt még. Látszott ugyan, hogy belekezdtek
már az agancsfenésbe, de ágas-bogas fejdíszüket még elcsúfította a rajta fityegő kisebb-nagyobb
háncsszalag.
A látottakból Andy biztosra veszi, hogy a nagy csapatok átvonulása csak ezután várható. Szerinte
a jó bikák agancsa mindig tiszta már, mire ideérnek. A teheneké még kivétel nélkül szőrös, de azok
csak jóval később kezdik tisztogatni.
Estefelé érünk a Hot Springs nevű roadhouse-hoz. Alpesi menedékházainkhoz hasonlítható
faépület, alaszkai csárda. Kerítését sűrűn teleaggatták szebbnél szebb karibuaganccsal, ajtaja felett
pedig hatalmas jávorlapát díszeleg.
Bekvártélyozunk a csárdába, melynek különlegessége: állandó melegvízszolgálat! Télen-nyáron
forró vizű forrás fakad az épület mellett. Az élelmes kocsmáros bevezette mindkét faházának
valamennyi mosdótálához. Forróvizet kaphatsz akármennyit, csak hideget nem. Füstöl a víz a
lavórban, de belenyúlni nem lehet, leforrázza az embert. El kell menni a kútra hidegvízért. A
forróvizet bevezető vascsövek egyszersmind a fűtést is elvégzik, ezt azonban lezárni soha nem lehet.
Ma enyhe, mondhatnám, meleg az idő, a forróvíz azonban nem törődik vele. Gőzfürdővé hevíti a
szobákat.
A kocsmáros állítása szerint — értelmes vadászembernek látszik — csak nyolc-tíz nap múlva
várható a nagy karibucsapatok érkezése. Ez bizony igen rossz hír számunkra, mert három-négy
napnál tovább nem maradhatunk. Az ezután következő medve-, majd pedig jávorvadászatra szánt
időből nem akarunk lefaragni, hiszen mindkettő fontosabb vad a karibunál. Október 6-ára pedig
végeznünk kell mindennel, különben lemaradunk a hajóról.
Rajtunk kívül még négy vendége van a forróvizes csárdának. Vadászok valamennyien. Két
aranykereső szerencsevadász. Egy San Franciscó-i tudós rovargyűjtő: bogárvadász. Egy lovaglónadrágos, csizmás, övében hosszú kést viselő írónő Vancouverból — témakörúton van,
aranymezőkről ír meg tollasfejű rézbőrűekről, ,,Local colour"-ra cserkel: vadnyugati hangulatvadász.
Na meg mi hatan, karibuvadászok. Este, vacsora utáni kártyaverés közben, magas termetű, derogyott
hátú, fehérszakállú aggastyán csoszog a szobába. Csendesen leül mellénk, sokáig szótlanul figyeli a
játékot. Németül beszélünk, hogy elhallgattassuk a szintén kibicelő, az angol beszédbe
belekotnyeleskedő írónőt. Egyszerre csak felkel az aggastyán és tősgyökeres potsdami kiejtéssel így
szól: \ Kam bloss rüber, um wiedermal deutsch reden zu börén. Bin námlich einst preussisch
Jarde-offissia' jewesen... ist num allerdings scbon lange her\ über sechzig Jahre... 1871, bei Saint
Quentin... Wohl, wohl, das ist ja num alles nicht mehr interessant. Wünsche Ihnen eine recbt
anjenehme Bettruhe /*
És már csoszog is ki az ajtón, mielőtt meglepetésünktől szólhatnánk. Ilyen váratlan dolgok érik az
embert Alaszkában...
― Itt van az öregnek egy kis faháza az erdő alatt ― halljuk a kocsmárostól ― , ott lakott már
akkor is, mikor én ideköltöztem. Hogy honnét került oda? Tudom is én! Nem valami beszédes az
öreg, engem pedig nem érdekel a más múltja. Még a magamé se nagyon! ― teszi hozzá félvállról.
Mi ez ? ― szóltam magamban. ― Tán csak nem gárdatiszt lehetett ez is? Sikkasztó bankár?
Orosz nagyherceg? Alaszkában sohasem tudhatja az ember. Na, de azért róla mégsem gondolnám.
Ha úgy jól végignézem ― kocsmáros volt ez világéletében.

*,,Ide kellett jönnöm, hogy egyszer megint német szót halljak. Valaha porosz gárdatiszt voltam.
Bizony az már régen volt ― több mint hatvan éve.. 1871-ben, Saint Quentinnél. No de hát ez már
úgysem érdekes. Nyugodalmas jó éjt kívánok!"

SZEPT.3.
„HOTSPRINGS" ROADHOUSE

Korán indulunk, szeles, csöpögős időben. Felkapaszkodunk a kocsma mögött emelkedő kopasz
gerincre, ahonnét a karibuk esetleges vonulását teljesen belátni. Széjjelválunk háromfelé. Egymástól
vagy két kilométerre szálljuk meg a legmegfelelőbbnek látszó figyelőpontokat. Délig leselkedünk, de
néhány kaributehénen kívül egyebet nem látunk.
Andyvel éppen belekezdünk a tarisznyából előkerült hideg karibusültbe, mikor odaát, a széles
völgy túlsó lejtőjén, két furcsa, sárgásfehér állat kapja meg szememet. Nagyon messze vannak,
legalább ezerötszáz lépésre, szabad szemmel éppen csak megláthatók. Felkapom a távcsövet.
- Medvék! Két grizzlymedve!
Érthető izgalommal tüstént indulni is akarok, de Andy, alighogy messzelátójába belenéz,

megvetőleg legyint:
- Kétéves bocsok, nem érdemes értük még felkelni sem. A fairbanksi húsvadászok karibujainak
elszórt zsigereit szedik össze. Ilyenkor mindenfelől idegyűlnek a medvék, hizókúrára.
Sokáig figyeljük a két grizzlyt, míg csak el nem tűnnek a gerinc mögött. Henteregnek,
játszadoznak, kergetik egymást. Viselkedésükkel is elárulják fiatal voltukat. Ha magam vagyok, vén
medvének nézem őket, mert akkorák, mint a kinőtt erdélyi medve. Színük viszont annyira világos,
hogy a néha ki-kisütő napban akár jegesmedvék is lehetnének.
Eddig abban a hitben voltam, hogy a grizzlymedve — ahogy a neve is mutatja — szürke színű.
Csak most hallom, hogy a sötétbarnától a világos zsemleszínig minden árnyalatban előfordul. A
tipikus grizzly, a „Silverback", amelynek különben barna bundája a hátán végig ezüstszürke, aránylag
ritka.
A vadászjegy szerint mindössze két medvét lőhet mindegyikünk. Akár grizzly-, akár barnamedve
(kodiakmedve), egyformán számít a vadászjegyen. Minthogy pedig legközelebb az óriás
kodiakmedve otthonát akarjuk felkeresni, grizzlyre itt csak akkor lőnék, ha valóban arra érdemes,
kiváló példánnyal találkoznék. Alaszka leggyakoribb medvéjét, a többinél jóval kisebb feketemedvét
nem számítják az engedélybe, az korlátlanul lőhető.
Ebéd után — meguntuk már a hosszú, egy helyben való üldögélést — átmegyünk a szomszédos
dombtetőre, ahonnan csakhamar újabb medvét fedezünk fel. Feketemedve, a bennszülöttek baribalja,
az előbb említett, leggyakoribb medvecsaládból való. Széles völgy aljában mozgolódik, békésen
legelész, szedegeti az éppen érő, rengeteg áfonyabogyót. Minthogy Andy azt állítja, hogy
feketemedvét lőhetünk még eleget, a jávorszarvas-területen „csak úgy hemzsegnek", nem sietek
feketemedvém lelövésével, hanem átizenek a másik dombtetőn posztoló S.-nek, aki ittlétünk óta még
egyszer sem sütötte el puskáját, s akit balszerencséje a birkákkal amúgy is eléggé elkedvetlenített.
Meg is érkezik hamarosan, hozzá is látunk mindjárt a baribal becserkészéséhez. Elég könnyen
megy a dolog, jóllehet közben vagy kétszáz lépést négykézláb kell csúsznunk az iszapos
völgyfenékben. A medve csak áfonyázik, mindaddig, míg oldalba nem vágja S. lövése. Meg se
mozdul. Éppen csak az áfonyázást hagyja abba.
Koromfekete, puha, bársonyszőrű állat. Kisebb az erdélyi medvénél, legfeljebb
százkilósra becsülöm, holott jó húsban levő, kifejlett kanmedve.
A baribal (Euarctos americanus) a grizzly- és a barnamedvével ellentétben teljesen
ártalmatlan állat. Ember láttára mindig menekülni igyekszik, csak kivételes esetekben válhat
veszedelmessé, olyankor, mikor szorongatottságában más választása nem marad. Főleg
növényekkel, legszívesebben a sokféle erdei bogyóval, vadgyümölccsel táplálkozik. Eleven
prédára csak emezek híján fanyalodik. Gyáva természetű, de annál szebb bundájú
medvécske.
A baribalnak még egy nagyon ritka alfaja él Alaszkában: a nálánál is kisebb kékmedve, a
„Glacier bear" (Euarctos emmonsi). A nagy gleccserek közelében található, bundája szürkéskék.
Ritkasága következtében egyike a legértékesebb alaszkai trófeáknak.
Mire a medvét megnyúzzuk, beesteledik. Minthogy sokkal közelebb vagyunk a kocsiúthoz, mint
a csárdához, egyik emberünket hazaküldjük az autóért. Mikorra a medvebőrrel kiérünk az útra, már
felcsillannak a közeledő kocsi lámpái.
Hazamenet — alig két kilométerre lehetünk már a csárdától — két jávorszarvas kerül az
autólámpák fénycsóvájába: egy tehén a borjával. Hirtelen lefékezünk, a két jávor is megáll az út
közepén. Soha nem láttam még vadjávort, de ekkorának mégsem képzeltem. Úgy állnak ott, mint két
hatalmas, fekete sörösló. Csak úgy recseg- ropog az erdő, mikor beugranak.
Ma már ki lehet bírni a forróvízfűtést. Olyan friss az éjszaka, reggelre bizonyára dér lesz.
Vacsora közben újabb vendég érkezik Fairbanks felől, fiatal prospector, aranykutató. Újságolja,
hogy az innét visszafelé negyven kilométerre eső Twelve Mile Roadbouse környékén igen jó
„karibuhúzás" volt ma. Az egész napot ott töltötte, s még a kocsmaablakból is minduntalan látott a
hegytetőn átvonuló karibucsapatokat.
Minthogy a prospector szavahihetőnek látszik, itt pedig, a mai tapasztalatok után nem sok
keresnivalónk van, elhatározzuk, hogy holnap reggel áthurcolkodunk a Twelve Mile Roadhouse-hoz.
SZEPT. 4.
Kora reggel indulunk, gyönyörű időben. Gyenge fagy lett reggelre, a völgyek alján dérszőnyeg
hamvasodik. Csak úgy csillog-villog a természet, élvezettel fürdik a mindent bearanyozó
napsütésben.
A nap pedig ugyancsak tékozló kedvében van. Ész nélkül szórja, ontja az aranyat, a történtek után
rossz a lelkiismerete, azért bőkezűsködik. Sugarai szinte gyújtogatnak. Újabb, élénkebb lángokra
lobbantják az őszülő erdő dércsípte lombozatát. Olyanok a tarkán fénylő hegyoldalak, mint valami
óriási perzsaszőnyeg, olyanok, mint a fácánkakas aranyoszölden csillogó melle. Mesebeli színpompa!
Nálunk a fák soha nem rendeznek ilyen nagyszerű őszi parádét. A természet, mintha közelgő végét
sejtve, búcsúünnepet rendezne a napnak, mintha megköszönné néki, hogy rövid egy-két hónapig
jószívű volt hozzá. Mintha a fák lángoló lombjának aranytermésével akarná visszafizetni a kölcsönt.
Aranyat aranyért! Így illik ez Aranyországban.
Egyórai autózás után Twelve Mile Roadhouse előtt lerakodunk. Ez aztán a valódi kurtakocsma!
Két lakószobája van mindössze, egy söntése, meg egy konyhája. Favágók, vándor aranylázasok,
törvénykerülő kalandorok megháló tanyája. Rajtunk kívül jelenleg nincs vendég, így aztán

valahogyan beférünk.
Molyette, hatalmas méretű grizzlybőrökkel aggatták tele a söntést. Az omladozó, kormos
kőkandalló előtt padkák állnak, azokat is medvebőr takarja. A sok bőrön kívül nagyon nagy szag és
még nagyobb piszok jellemzi a házat. Magányos kocsmárosa — sovány, vékony, ijedt emberke —
osztrák eredetű, de már nem tud németül. Régen volt, amikor hazáját otthagyta. Gyűrött, félig
elkopott levelezőlapot mutat: osztrák hegyi falut ábrázol, de a felírást már nem tudom kibetűzni rajta.
Elvásta az idő.
-- Ez a szülővárosom — mondja büszkén a csirkemellű emberke, aki ijedős tekintetével és
törékeny testvázával furcsán illik a vicsorgó grizzlykoponyák közé.
Nem sokat időzünk a kocsmában. Éppen csak előszedjük vadászszerszámainkat,s máris indulunk
fel, a szemközti Twelve Mile Summit nevű kopár begytetőre, ahol tegnap, a kocsmáros vallomása
szerint, sok karibu látszott.
Még mielőtt felérnénk, kisorsoljuk az irányokat: S. balra, B. egyenesen fölfelé, én jobbra indulok.
Rendkívül alkalmas, az egész környéket belátó megfigyelőhelyet találok. Karibut ugyan egyet
sem látni, de a leshelyemtől jobbra-balra mutatkozó rengeteg friss nyom bizonyítja, hogy tegnap
valóban nagy forgalom lehetett. „Kitűnő húzás", hogy a Forróvizes csárda vendégének szavaival
éljek.
A hegytető, amelyen Andyvel helyet foglalunk, teljesen kopár. Krémszínű mohával, a
helyenként csaknem fehér reindeer moth-szal, rénszarvas-mohával váltakozó áfonyaszőnyeg fedi.
Előttünk széles völgy mélyül, sötét fenyveserdő a bélése. A fenyvesen túl egymás mögé hullámzó
dombok sorozata látszik. Kopasz dombok azok is, ellátni rajtuk a semmibe vesző látóhatárig. Onnan,
azok felől a kékesszürke dombok felől kéne a karibuknak érkezniük. Szemben, a völgybeli fenyves
túloldalán, innét is látható a sok nyomtól szélesre tiport vadváltó; sötét sávként húzódik bele az
erdőbe. Az erdőn innen pedig, éppen a mi lesdombunk alatt jön fel a völgyből. Ha tehát a tegnapi
váltón érkezne valami, emberi számítás szerint itt kéne átvonulnia, puskalövés távolságán belül.
Vagy másfél óra hosszat csak a szép időben telik örömünk. A sok ázás után bezzeg jólesik a
mindinkább melegedő napsugárban sütkérezni. Andy jóformán le sem teszi szeme elől a messzelátót,
folyton figyeli a távoli dombokat, miközben én hanyatt fekve szundikálok.
Végre megszólal:
― Egyet már látok. Mégpedig bikát!
Szabad szemmel még kivehetetlen messzeségben, a legtávolibb dombtetőn jelenik meg,
egymagában. Egyenesen felénk tart, a „mi” váltónkon közeledik.
Nemsokára megállapítjuk, hogy nem lőnivaló. Agancsa ennek is barkás még, cafatokban lóg rajta
a háncs. Az említett erdős völgy túlsó szélén megáll, sokáig gondolkodik, hátra-hátratekinget, mintha
társait várná. De aztán szépen leereszkedik az erdőbe, és csakhamar fel is tűnik ismét az innenső
szélen, immár csak háromszáz lépésre leshelyünktől. Jól lehúzódunk, mert takarásunk kissé silány,
mindössze néhány magasabb gazcsomóból áll. A szél azonban kedvező. A bika nem is vesz észre,
alig ötven lépésre ballag el alattunk. Szűken álló, aránylag kevés ágú agancsa, amelyet még a vedlő
bőrcafatok is eléktelenítenek, nem kívánatos trófea. Le akarom fényképezni. De kissé megkésem,
megfeledkezve a ferdén hátrafelé áramló szélről, mely éppen abban a pillanatban ugrasztja meg a
bikát, mikor a keresőmbe már-már belelép. Nem nyargal el, hosszú, büszke ügetéssel távozik, kurta
farkát égnek tartja, mint a Stefánia úton parádézó, egykori fiákeresló. De hamarosan megnyugszik,
hetyke farkát visszaejti, s ballagva folytatja vándor útját.
Alig ereszkedem vissza pihenőhelyzetembe, Andy újabb érkezőket jelez. Ezúttal nagyobb csapat
közeleg; két bika van közte. A bikák teste a tehenekével egyszínű, piszkosbarna. De nyakuk hófehér,
ennélfogva messziről kitűnnek a tehenek közül. Sőt legelőször mindig ez a feltűnő fehér pont jelenik
meg a láthatáron: a bika nyaka. A vele jövő tehenek még nem is látszanak, a bika teste sem, de az
áruló fehér pont, a bikanyak már felvillan. A most közelgő csapat is messze van még, három hegy is
van még köztünk, de két hófehér pont mozog a csapat végén — tudjuk, hogy mit jelent.
Szép rendesen eljönnek az erdő széléig, minden baj nélkül. Most már a bikák agancsa is jól
látható, tiszta már mind a kettő, teljesen érett. Csak jöjjenek át az erdőn, hogy közelebbről meggusztálhassuk.
A tehenek szép sorjában le is ereszkednek a völgybe, de a két bika — őrangyaluk súghatott nekik
valamit — érthetetlen módon elválik a tehenektől, s a túlsó erdőszélen, nyugatnak, S. állása felé
folytatja útját. Mielőtt azonban közelébe érnének, ismét elkanyarodnak, és lövés nélkül tűnnek el a
távolban.
Ki dirigálta ezeket? Miért hagyták cserben teheneiket? Hiába kérdezzük egymást Andyvel,
egyikünk se tud rá válaszolni. A tehenek — valami tizenketten vannak — zavartalanul átjönnek az
erdőn, ugyanazon a váltón, amelyen az első bika elhaladt. Amint közelünkbe érnek, ismét
fényképezni akarok, de észrevesznek, s elugranak. Nagyon nehéz így, minden takarás híján
fényképezni. Fektében nem látja az ember a vadat, mihelyt pedig feltérdel, a vad látja meg az embert.
Ismét hosszabb szünet következik. Úgy látszik, két barátom sem dolgozik különb szerencsével,
eddig még felőlük sem hallatszott lövés. Négy órára jár az idő, mikor a konok kitartással gukkerozó
Andy végre ismét jelenti: ― Jönnek ám!
Tizenhét darabot olvasunk meg, két fehérnyakú van köztük. Az egyik igen jónak látszik, de mire
elérik az erdő szélét, kisül, hogy a másik jobb. Az előbbinek ugyanis szőrös még az agancsa, azért
mutatott messziről akkorát. A másiké viszont teljesen tiszta.
Programszerűen vonulnak át az erdőn, jóllehet közben félóránál is tovább elálldogáltak benne.
Már-már azt hittük, ezek is egérutat vettek, mint a két előző. De mégis jönnek, elöl a folyton
szimatoló vezértehén, leghátul a két bika.

Még néhány halk szóváltás Andyvel: a tisztaagancsú sem valami híres, de meglehetős. Három
karibut szabad ugyan lőnöm, s tán lesz még alkalmam erősebbet is keresni, de hátha nem látunk
többet? Jobb ma egy közepes, mint holnap egy erős. Ne eresszük el!
A karibuk gyanútlanul ballagnak el mellettünk. Előbb még le is fényképezem a bikát, teheneivel
együtt. Nem veszi észre. Csak aztán lövöm oldalba. Magas váll-lövést kap, tűzben összeesik.
Hát bizony, olyan, amilyennek becsültük. Dicsekedni nemigen lehet vele. Elég hosszú, jó
terpesztésű, de nagyon vékony, könnyű agancs. Harminckét ágú. A fairbanksi dögészek
lépten-nyomon fehérlő agancsai között bizony ennél sokkalta, de sokkalta különbeket látni. A
„forróvizes" kocsma kerítésén rohadók is erősebbek ennél. De majd csak kerül tán jobb is!
A mi hazai szarvasunknál valamivel rövidebb lábú, gyengébb testű állatot mintegy száznegyven
kilóra becsülöm. Sűrű, loboncos szakállú nyaka valóban csaknem hófehér.
Fényképezés, agancslevágás, nyakbőrlenyúzás. Aztán ballagunk haza a csárdába, egy valóban
szép vadásznap kedves emlékével.
Társaim is megjönnek, sajnos, eredmény nélkül. Láttak néhány bikát, de lövésrevaló nem jött
közelükbe.
Felette gyatra vacsora: borzasztóan fűszeres, borzasztóan hagymás leves, tetején ujjnyi
zsírréteggel.
— Pedig igazán kevés fokhagymát tettem ám bele — szabadkozik a kappanhangú kocsmáros.
Gyermekded lélek! Mindnyájan tudjuk, ugyebár, hogy „kevés fokhagyma" nincs a világon. Ezt még
nem találták ki.
Ilyen rosszat rég nem ettem. Az egész vacsorából legtöbbet a jó hideg forrásvíz ért.

SZEPT. 5.
„TWELVE MILE ROADHOUSE"

Együtt indulunk, mihelyt kivilágosodik. Ugyanaz a terv, mint tegnap, ismét sorsot húzunk, és
három helyen álljuk el a vonulás körülbelüli irányát. Nekem újból a tegnapi hely jut. Ma csak két
vezőnk jön ki, Andy S.-sel megy, Hank B.-vel, én egyedül.
Az idő teljesen elromlott, nyoma sincs már a tegnapi nyárnak. Jéghideg szél süvíti végig a kopasz
dombokat, megeredt az eső; ma bezzeg nem sokáig lehet egy helyben leskelődni. Fel is kell kelnem
minduntalan, vérkeringést kell javítanom.
Tehéncsapat érkezik a tegnapi váltón, bika nélkül. Később még egy, három bika kíséretében.
Egyikük igen erősnek látszik. Sajnos, nem a szokott váltón jönnek, hanem jóval odább, lőtávolon
kívül. Rohanok — jólesik a sok fázás után —, de már nem bírok elébük kerülni. Mire felérek a
következő dombra, elkéstem, lent járnak már a völgy végén, reménytelen messzeségben.
Visszaballagok eredeti állásomra. Dől rólam az izzadság, akkorát szaladtam. Egy darabig
üldögélek, de hamarosan fázni kezdek, s fel-alá sétálgatok.
Amint jövök-megyek — hófajdpárra figyelek fel: közelemben szaladgálnak, cserregnek.
Bosszantó közelségre bevárnak, csak akkor rebbennek fel, amikor már majdnem megfoghatnám őket.
Kétszer-háromszor is megismétlik ezt a tréfát, mintha csak ugratni akarnának. Megálljatok —
gondolom —, majd elveszem a játszó kedveteket.
Eszembe jut a tegnapi vacsora __ Ha ezekből egyet hazavihetnék, miattam főzhetne a
vékonypénzű kocsmáros akármit. Én madarat sütnék magamnak.
Teleszedem tehát zsebemet kővel, s elkezdem a madarakat dobálni. Ellődözöm valamennyi
kövemet, de a fajdot a világért el nem találnám. Nem értem, hiszen jó dobó voltam legénykoromban.
Igaz viszont, hogy az utóbbi években keveset dobálóztam.
Dobtam én alája, föléje, jobbról is, balról is melléje az istenadta madarának, de csak éppen reá
nem. Ami pedig legjobban bosszantott: nemhogy eltalálni, de még csak elzavarni se tudtam. Ha fel is
rebbent valamelyik, néhány méter után ismét megszállt, s gúnyosan cserregett. Valósággal
kicserregtek. Később már állták a dobásaimat, fel se repültek. Csak lekapták fejüket, vagy oldalt
ugrottak, aszerint hogy hol süvített el mellettük a kő. Végül egyikük mégis csaknem rajtavesztett
arcátlanságán. Eltaláltam. Fájdalom azonban csak stráflövéssel. Egy marék tollat dobtam ki belőle.
Ezt már nem bírta idegekkel, végleg tovaszállott. A társai utána.
Összeszedtem a kilőtt tollakat. Ha nem ehetek is estére fajdpecsenyét, ezeket hazaviszem
mutatóba. Különben sose hiszik el, hogy megdobtam egy madarat. Így tán elhiszik ?...
Alighogy trófeáimat zsebembe gyömöszöltem, s véletlenül lepillantok az erdővel bélelt völgybe,
gyanús világos folt kapja meg szememet. Hamar lehúzódom — bizonyára karibubika nyaka villant
fel, most vált keresztül a sűrűn... Közbe távcsövön figyelem az erdő közti ritkásabb helyeket, hátha
még megpillantom valahol. És majd eláll a lélegzetem, mikor egyik tisztásra egymás után három —
grizzlymedve lép ki! Egy anya — majd akkora mint egy ló —, meg két nálánál alig alacsonyabb
bocs. Világossárgák mind a hárman, piskótaszínűek. De már indulnak is, eltűnnek a fenyvesben.
Menten elfelejtem mindazt, amit tegnap a medvéről írtam. Azt tudniillik, hogy: grizzlyt csak
kivételes esetben, mert összesen csak kettőt szabad satöbbi, satöbbi. Már loholok is le a völgybe,
lóhalálában, utánuk.
Egykettőre lent vagyok. De az erdőbe érve természetesen semmit sem látok. Jól megjegyeztem
azonban az irányt, s azt remélem, hogy a lassan cammogó medvéknek útját vághatom. Az erdő nem
valami sűrű, elég messze ellátni benne, több helyen tisztások világosodnak. Nagy óvatosan,
meg-megállva, hallgatózva bújok előre. Nemsokára furcsa morgást hallok sűrű, átláthatatlan
fenyőcsoportból. Vigyázva előbbre cserkelek. De minthogy nem látok semmit, újabb neszt sem
hallok — megállok, figyelek, hogy a medvék hollétét pontosabban megállapíthassam.

Semmi sem mozdul, tehát még közelebb húzódom. Akkor látom meg őket,!de nem ám ahol
sejtettem, előttem, hanem fent az oldalban — legalább háromszáz lépésre...
S már ismét eltűnnek a fák között.
Vad hajsza következik. Rohanok utánuk, fel a hegyre, de mire lélekszakadva felérek, már régen
elhagyták az erdőt. Lent járnak már a következő völgyben, lehetnek vagy négyszázra! A teljesen nyílt
terepen nem merek utánuk szaladni, mert úgy nézem, nem vettek még észre. Ha pedig meglátnak,
úgyis vége, akkor már sosem érem őket utol. Oldalt kanyarodom tehát, hogy a hegyéi takarása
mögött próbáljak rövidíteni a köztünk levő távolságon.
Innét nem látszanak. Nyargalok, amennyire csak a lábam bírja. Mikor már kifogy a szuflám,
felugróm a hegyélre. Most érnek fel ők is, jóval előttem. Mégiscsak észrevehették, hogy kergetik
őket. Szaporán cammognak, elöl a két bocs, utánuk az öreg. Leülök, célozni próbálok, de annyira
lihegek, lehetetlen megkockáztatnom a teljesen bizonytalan lövést.
Futok utánuk. Az anya megáll — magam is megtorpanok —, hátrafordul, hátsó lábaira
emelkedik... Most lőhetnék — de amint felkapom a puskát, már mennek is... Az öreg biztatja a
kölykeit, gyorsabb tempóra ösztökéli. Teljesen szabad mezőségen rohanok utánuk...
Az anyamedve még kétszer megáll, hogy felágaskodva visszatekintsen. Mindannyiszor lehasalok
— hátha mégsem látott meg... Lőni azonban egyszer sem érek rá. A távolság folyton nagyobbodik,
lélegzetem rohamosan fogy.
Most azonban úgy látszik, mintha megcsendesednének. Újabb hegyoldal van előttük, ritkás
fenyves borítja. Annak irányoznak, mindinkább lassuló tempóban. Mégsem láttak volna meg ?
Mielőtt az erdőhöz érnek, hirtelen balra kanyarodnak, s eltűnnek a számomra beláthatatlan völgyben.
Kissé kifújom magamat. Aztán sietek arrafelé, de már csak lépésben, futni nem tudok többé.
Mikor elérem azt a pontot, ahol utoljára láttam őket, jobbra tőlem — tehát a medvék valószínű
útirányával ellenkező oldalon —, hollók szállnak fel egy katlanból, de abba innen nem láthatok be.
Ott lesznek — villan át agyamon —, bizonyára karibudög fekszik a katlan fenekén, a medvék oda
igyekeztek. Most érhettek íe, ők zavarták el a hollókat a dögről...
Karibudög nem ritkaság ilyenkor, sok vadat megsebeznek a fairbanksiek. A holló, amely nagyon
szeret dögön lakmározni, félreismerhetetlen jel. Biztosra veszem, hogy a medvék lent vannak.
Várok hát, kissé újból kifújom magam, hogy biztosan célozhassak.
Vigyázva közelítem meg a katlan szélét, lövésre tartott fegyverrel. ..
A friss dög valóban ott van, a hollók arról szálltak fel. Kettőjük még most is azt piszkálja. De a
medvéknek se híre, se hamva!
Most látom, hogy rossz irányba keveredtem. A kutya hollók félrevezettek, irányt változtattak
velem. Közben a medvék bizonyára behozhatatlan előnyre tettek szert. Visszasietek hát a tetőre, s
végigfutva rajta, hamarosan elérem az említett ritkás erdőt, amely felé a medvék igyekeztek. És már
látom is őket...
Most végre úgy tetszik, nekem kedvez a szerencse. Messze vannak még, négy-ötszáz lépésnyire,
de egészen lassan, áfonyát szedegetve haladnak, látszólag gyanútlanul. Az öreg medve ugyan
fel-feláll, vagy farára ül, mint az idomított kutya, úgy figyelget hátrafelé. .. Nem sietnek, teljesen
megnyugodtak...
A korai időszak ellenére gyönyörű szőrben vannak. Csak úgy lobog rajtuk, minden lépésüknél
megbillen a hosszú, selymes, zsemlesárga bunda. Űjból úrrá lesz rajtam az izgalom, nem is érzem
már a fáradtságot. Szaladok, itt az alkalom, most kell őket elérnem...
Nem sikerült.
Kefesűrű égeres, vadmálnával összevissza font dzsungel terpeszkedik a fenyvesen túl. Valóságos
medvevár. Abba váltottak bele. Pedig már háromszor ráfogtam a puskát a nagy medvére. Százötven
lépésre lehettek, mikor legközelebb estek hozzám. De mindig mozgolódtak, s ha megállt is az öreg
néhány pillanatra, mindig csak egy darabkája sárgállott ki az aljnövényzetből. Bizonytalan lövést
kockáztatni nem akartam. Vártam a jó alkalmat. Addig-addig vártam, míg lekéstem. A medvék
eltűntek a sűrűben.
Mérgemben végül már oda is utánuk másztam. Ami elég szamárság volt, mert kölykes grizzlyvel
ekkora sűrűségben ujjat húzni szükségtelen elővigyázatlanság. Ilyet csak dühében tesz az ember. Az a
bizonyos: „Azért is megmutatom nektek, hogy nekem lesz igazam, ha már ennyit kínlódtam
miattatok!" Helytelen dolog, ilyenkor mindig a medvének lesz igaza. Ezúttal is így lett. Még párszor
a közelükbe jutottam ugyan, rám is fújtak vagy kétszer, de meglátni már a fülük botját sem tudtam.
Még szerencse, hogy meg nem haragudtak, s nyugodtan távozni hagytak.
Alaposan megfuttattak, az bizonyos. Ha nem sikerülne is grizzlyt lőnöm, mindenesetre szaladtam
utánuk.
Mire hazavergődtem, szakadt az eső. A többiek már otthon voltak. B. lőtt egy igen gyenge karibut
és látott két grizzlyt meg három feketemedvét. Mindegyiket lőtávolon kívül. S. ismét üres kézzel tért
haza.

SZEPT. 6.
„TWELVE MILE ROADHOUSE"

A megszokott módszerrel kezdjük: sorshúzás a hegy lábánál. Aztán ki erre, ki arra, ki amarra.
Az idő végleg elromlott. Kellemes nyárutóból kellemeden tél lett. Hó ugyan nem esett még, de
erősen fagyott az éjjel; most pedig olyan metsző hideg szél fúj, minden meleg holminkat magunkra
szedette. A tegnapelőtti gyönyörű időből, az úgynevezett indian summerból* — így nevezik

Amerikában a vénasszonyok nyarát — csak egyeden napot engedélyeztek számunkra a Denali
hatezerméteres tetején lakó viharistenek.
Ma nem az eddigi helyemen leselkedem; sokkal távolabb, három völggyel odább választok
kilátópontot. Kopár hegytetőn hatalmas sziklatömb, mintha csak elhagyott várrom lenne: ennek
tövébe húzódunk a mindinkább erősödő vihar elől. Időnként valamelyikünk fel-felkapaszkodik
széjjelnézni. Meg sem lehet állni odafent, akkora ereje van a szélnek.
Hat különböző karibucsapatot látunk a nap folyamán, bikát azonban csak egyet. Minthogy ez sem
erősebb, mint a tegnapelőtti, nem bántom.
Nem győzök csodálkozni a vonuló karibuk sebességén. Alighogy szemügyre vesszük a hegytetőn
felbukkanó csapatot, már lent ís van a völgyben, már kapaszkodik is fel a túlsó dombra. Percek
kérdése csupán, s már el is tűnt, lebukott a következő völgybe. Pedig nem futnak ám, csak
szorgalmasan haladnak, mint akiknek nincs vesztegetni való idejük. Közben egy-egy harapásra leütik
nyugtalan fejüket, megállni azonban nem érnek rá. Lassúnak tetsző, döcögő lépésben utaznak fel-le,
le-fel a zuzmós dombokon. Hogy hová, azt Andy sem tudja megmondani. — Délnek vonulnak. —
Ennél többet senkitől sem sikerült megtudnom.
--De ni! Hát ott vajon mi feketéllik?
--Magányos grizzly!
Széles völgy nyílik köztünk, lehet három kilométeres. Az azon túl emelkedő hegyoldalban
málnázik a medve. Az is lehet, hogy áfonyázik. Három kilométerről ezt nehéz eldönteni. Nem valami
nagy, sötétbarna állat, sárga gallért visel a nyaka körül.
Megközelítését meg sem kísérlem. Hátha utóbb még kísértésbe esnék és meglőném, holott
bizonyára kár lenne érte. Kettőt szabad csak lőnöm, azokat nagyon meg kell válogatnom ebben a
medvés országban.
Fél óra múlva, mikor hazafelé indulunk, a medve még mindig egy helyben legelész.
Alaposan átfázva érünk be a kellemetlenül füstölő, de annál kellemesebben zsongító tűzhely
mellé. A többiek már javában melegednek, szidják a rossz szerencsét, nem lőttek semmit. Immár
nyilvánvaló, hogy a karibuvadászattal felsültünk. Eddig mindössze két bika esett. B.-é gyenge, az
enyém se sokkal különb. Pedig hármat lőhetünk fejenként, és Andy beszédéből biztosra vettük, hogy
legalábbis két-két jó bika kerül mindegyikünknek. — Száz közül válogathatnak — mondta,
valahányszor a karibuvadászat szóba került.
Igaz, hogy a vonulás nagyon késik az idén. Legújabb hírek szerint csak 15-e után várják a nagy
csapatok érkezését. A vén bikák pedig legutoljára jönnek, ők a sereghajtók.
Miattunk ugyan lehetnek, nem várhatunk rájuk. Még sok a dolgunk, időnk viszont rohamosan
fogy. El is határozzuk, hogy holnap abbahagyjuk a karibulest. Reggel még megpróbáljuk, de délután
levonulunk Fairbanksbe.
Andy, aki ellátásunkat és szállításunkat átalányárban vállalta, úgy számított, hogy három nap alatt
elintézzük a karibukat.
A fairbanksi autó bérét is három napra kalkulálta. Most persze minthogy holnap már hatodik
napja használjuk, sehogy se tetszik neki a dolog. Minduntalan nyafog, hogy így meg úgy, ráfizet,
tönkreteszik a karibuk. Minthogy pedig mi sem vagyunk hajlandók az amúgy is nagyon borsos árat
megemelni, a visszautazás igen aktuális.
Csak S.-nek sikerülne még a reggeli cserkészet! Különös balszerencse lenne, ha ismét neki
kellene üres kézzel távoznia. Örülök, hogy legalább azt a feketemedvét ő lőtte.

SZEPT. 7.
Búcsúzóul új módszerrel próbálkoztam: cserkészni indultam. Az egy helyben való lest úgysem
bírtam volna soká a szűnni nem akaró jeges viharban.
Órák hosszat mentem anélkül, hogy bármi is mutatkozott volna. Végre, tizenegy óra tájban, távol
eső hegygerincen három gombostűfejnyi pontot vettem észre; kiderült, hogy karibubikák.
Mozdulatlanul álltak, messzelátó-nagyította agancsuk elég jól mutatott az ég hátterén. Egy darabig
várakoztam, mert meg akartam állapítani vonulásuk irányát. Minthogy azonban nem mozdultak, én
viszont fázni kezdtem, elindultam feléjük.
Oda is értem — két és fél órai csatangolás után. Időközben a bikákat nem tarthattam szemmel,
leléptek a gerinc mögé. Tehát csak a helyszínen állapíthattam meg, hogy silány agancsuk nem érte
meg a fáradságot. Annál kevésbé, mert útközben két felhőszakadásban és két hóviharban is volt
részem.
Most is szüntelenül sivít a borotvaéles északi szél. Borzongató, halálízű lehelettel sepri végig a
tundrás dombok reménytelenségét. Fagyos, kérlelhetetlen hangon hirdeti a félelmetes északi szél
közeledtét: zúgva-búgva kongatja a természet lélekharangját. Ez a néhány, völgy ölében tengődő
fenyőfa pedig — szürke mohaszakállas fapátriárkák — engedelmesen hajtogatja nyekergő derekát.
Bólogatva törődik bele a változtathatatlanba.

Megyek haza én is, számomra itt már becsukták a boltot.
Nagy ruhaszárogatást rendezek a kocsmabeli tűzhely előtt. Közben folyik a pakolás. Társaim ki
se mentek, megharagudtak az időre. A karibuvadászatnak vége. Nem érte meg a rápazarolt időt,
hosszú utat, sok költséget. De ha egyéb hasznunk nem volt belőle, legalább nem fogyott a patron.
Mindössze hármat pazaroltunk el. Ennél kevesebbel aligha lehet két karibut, meg egy feketemedvét
lőni.
Vacsora után már a fairbanksi moziban ülünk. Ez legalább meleg és száraz. Viszont kint, a
szélseperte tundrákon sokkal jobb szag volt.
Éjféltájban pedig, miközben a szállodaszobában naplómat írom, ismét hallom a huskyk panaszos
tülkölését. Nemsokára eljön az idejük. Nemsokára nekifeszülhetnek a nyakukba vetett szerszámnak.
„A fagykirály belekezdett palotájának építésébe" — mondják a virágosszavú bennszülöttek.
SZEPT. 8.
Kisasszonynapja. Otthon most készülődnek vándorútjukra a fecskék, én pedig ilyenkor szoktam
szarvasbőgésre készülődni. E készülődéssel kapcsolatban volna egy megjegyzésem. Jobban mondva
vallomásom. Őszinte, szívből jövő:
Nincs szebb erdő az ezüsttörzsű, szeptemberi bükkösnél, és nincs szebb vad a benne orgonáló
magyar szarvasbikánál!
Valamennyi esőköpönyegünknek nyoma veszett. A kocsiból estek ki? Megtetszettek az
osztrákvérű kocsmárosnak? Itt, a szállodában akadt gazdájuk? Elég az hozzá, itthagytak. Megszöktek,
a legnagyobb munkaidőben. Merthogy az eső most is szakad, azt, ugye, mondanom sem kell.
Felkeressük hát a helybeli ruhaboltost, és három köpönyeggel könnyítünk raktárán. Vadonatúj,
borsózöld olajvászon köpönyegben vonulunk ki az állomásra, ahol indulásra készen várakozik
különvonatunk: a gas-car!
A heti vonat ugyanis tegnap elment. Hat napot kellene várnunk a következőre. Andynek azonban
sikerült az állomásfőnöktől gas-cart, sínautót, szerezni. Noha senki se nézné annak.
Vándorcirkuszosok szoktak ilyenben utazni; ablakából noszogatják az elébe fogott vak gebét.
Kerekekre szerelt házikó.
Amint beszállok, mégis büszkeség dagasztja keblemet.
Saját vonatomba ülök! Fütyülök a menetrendre, a poggyász-feladásra, az állomásokra. Ott állok
meg, ahol kedvem tartja, ekkora úr még sosem voltam, privát udvari vonatom van. Nyolcszáz
kilométer s ínvonal szalad előttem, saját síneim ezek is, megvásároltam őket, teljes huszonnégy órára.
Rajtam kívül senki emberfia rájuk ne merészkedjék, mert bíz'isten, letaszítom. Holnap estig enyém az
Alaska Railway innét Anchorage-ig, összes alagútjával, hídjával és állomásfőnökével.
A „gázkocsival" két legyet fogott Andy egy kapásra: bennünket úrrá tett, saját magának pedig
pénzt keresett. Olcsóbb a különvonat, mint hatunk vasúti jegye.
Poggyászunk felkerül a kocsi tetejére: ott díszlik a két karibuagancs is, már amennyiben dísznek
nevezhetők. Masinisztánk felül a bakra, életre kelti a motort, mely olyan kicsi, hogy nem értjük,
miképpen tud ekkora zajt csapni? Motorbicikliversenyen hallani ilyen hangokat. Sebessége viszont,
amint Fairbanksből kigurul velünk, legfeljebb távgyalogló versenyhez hasonlítható.
Kétoldalt padsor van a szalonkocsi belsejében. Szemközt ülünk, és minden zökkenőnél egymás
ölébe bukunk. Mert zökken ám akkorákat, valóságos bakugrásokat végez szekerünk; hihetetlen, hogy
közben rajt tud maradni a síneken.
— Annyi baj legyen! — csillapítja az aggodalmunkat a marcona gépész. — Heten vagyunk, könnyen
visszaállítjuk, ha ki talál ugrani.
Villanydudánk is van — saját duda ez is —, hangja akár a gyárkéményé. Fújja is a masiniszta
szakadatlanul.
— Nem kockáztathatom meg — mondja —, hogy valami kíváncsi jávorszarvas elibénk álljon; hibás a
fékem, hirtelen leállni nemigen tudok, komoly baj történhetne.
Igaza van. Akkor már inkább siketüljünk meg, mintsem hogy kárt tegyünk a vadállományban.
Kissé szűk a kocsi. Éppen csak nagy szorosan férünk el hárman - hárman a két padon. Lábak
kinyújtása lehetetlen. De nem baj, mert ha valamelyikünké elzsibbad, leállíttatjuk a kocsit, és
kiszállunk nyújtózkodni. Akkor is megállunk, ha fényképezni való akad. Egyáltalán, minden
kínálkozó alkalmat megragadunk a kiszállásra. Ilyenkor ugyanis nem szól a duda.
Az imént két indián vadásznő kedvéért álltunk meg. Falatozva pihentek a sínek mellett, modern
ismétlőfegyver lógott a hátukon, öltözetre a mi cigányainkhoz, arcra az eszkimókhoz hasonlítottak.
Csak néhány szót tudtak angolul: megtudtuk, hogy az athapaska- törzsből valók, és karibut
szeretnének lőni.
Sokkal jobb az idő, mint jövet volt. Meg-megszakad a felhőzet, szép kilátást nyit a csillogó
havasokra. Sajnos, csak egy-két percig tartót, fényképezésre nem elég hosszút.
A folytonos megállás ellenére este tíz órára Currie-be érünk, az alapos ébresztéséről nevezetes,
szép szálló elé. Nem sokat időzünk itt sem. Bekapjuk a vacsorát, s máris zakatolunk tovább,
dudaszóval. Sietős a dolgunk, holnap már vissza kell adnunk a síneket Alaszkának. S míg sötét van,
nem láthatjuk a majd ezután következő, félelmetes szakadékokat. Éjjel senkit sem izgat, hogy
félméteres vagy százméteres gödör tátong-e alatta. Aludni próbálunk. De a rázás, a duda meg a mind

kellemetlenebbé váló hideg összeszegődnek ellenünk.
Éjféltájban, nagy csikorgás közben, sikeresen lefékezünk. Kiabálás hallatszik az éjszakából,
lámpát lóbálnak előttünk az úttesten. . |
- Rablótámadás? Végre egy kis vadnyugati intermezzo?
- Súlyos sebesültet hozunk ― halljuk a sötétbő l ― , rádő lt a fa, sürgő sen kórházba kéne sz
állítani. Favágók vagyunk, itt dolgoztunk a vasút mentén.
Hálózsákostul emeljük be a keservesen nyöszörgő, pálinkásüveget szorongató sebesültet.
Állítólag csípőtörése van. Az üveg az egyeden fájdalomcsillapítója. Óvatosan végigfektetjük az egyik
padon, köpönyegeinket, hálózsákjainkat alája gyömöszöljük. Lámpánk nincs, gyertyából és
dobozfedélből rögtönzött csillárt akasztunk a mennyezetre, de annyira himbálózik, hogy minduntalan
kialszik. Újra meg újra meggyújtjuk, mert most hatan ülünk egy padon, amely már hármunknak is
szűk volt. Jelenleg Andy ölében pihenek, nemsokára azonban cserélnem kell. Ilyenkor jobb, ha van
valamelyes világítás.
Szegény favágó irtózatosan szenvedhet a nagyokat zökkenő kocsiban. Bámulatos keményen tűri.
Még tréfálkozni is próbál:― Tal á n helyrezökkenti a kifordult cs í p ő met ― nyögi, miközben
nagyot húz az üvegbő l és újabb cigarettát kér. ― Most már könnyen beszélek, de mi lett volna,
ha maguk nem jönnek? Akkor mikor kerültem volna orvoshoz?
Éppen hajnalodik, mire Anchorage-ba érünk. Csípős hideg a levegő. Az álmatlan éjszaka után
jólesik a korai séta, fel, a hegyen épült szállóig. De még jobban esik a meleg fürdő, kiadós reggeli,
kényelmes ágy. Mindmegannyi, a mindennapi életben szokássá kopott fogalom. De mihelyt néhány
napig nélkülözzük, máris nevezetes eseménnyé fontosodik.

Az óriásmedvék földjén

SZEPT. 9.
ANCHORAGE
Elérkeztünk expedíciónk harmadik és remélhetőleg legérdekesebb felvonásához: a
medvevadászathoz. Délben indulunk, mégpedig hajón. És minthogy már benne vagyunk az
uraskodásban, saját hajónkon. Aki különvonaton jár, annak különhajó is dukál. Andy már a minap
lefoglalta, mert ahova igyekszünk ― a Cook-tenger- szoros túloldalán levő Alaszkai-félszigetre ―,
nincsen rendes hajójárat.
A délelőtt bevásárlással, levélírással telik. Most pedig, minthogy még van egy fél. óra időm, az
alaszkai medvékről szeretnék néhány általános tudnivalót előrebocsátani, későbbi félreértések
elkerülése végett. Mert az amerikai medvék sokfélesége, a különböző fajok és alfajok vidékenként
váltakozó elnevezése, valamint egy és ugyanazon fajnak sokféle színváltozata már egynéhány
komoly zoológust sírba vitt. Lehetőleg röviden akarom tehát tisztázni a medvekérdést: Hányféle
medve él Észak-Amerikában?
Többféle választ adhatnék. Ha nagyot akarnék mondani, azt felelném: nyolcvankétféle! Mert ―
akár hiszik, akár nem -olyan tudós is akad, aki az amerikai medvének nyolcvankét alfaját véli
felismerni, és ezen állítást komoly, tudományos munka lapjain bizonyítgatja. Sajnálom szegényt,
ő sem lesz hosszú életű , vagy legalábbis bele fog ő rülni a medveosztályozásba. W. H. Wright:
The GrizzIy Bear című , közismerten kitű nő munkájában már olcsóbban adja: tíz csoportra osztja
Észak-Amerika medvéit. Óvatos, nem játszik az életével.
A legújabb írók pedig mit sem kockáztatnak már, leegyszerűsítik a kérdést négy medvefajra:
Jegesmedve ( Thalarctos Maritimus).
Feketemedve (Ursus Americanus).
Grizzlymedve (Ursus Horribilis).
Óriás barnamedve vagy kodiakmedve (Ursus Middendorfi).
Én is a fenti osztályozáshoz tartom magam, bár még szívesebben szegődnék azok közé, akik a
nagy barnamedvét is a grizzlyk alfajának tartják, tehát három fajra redukálják az egész
medvetársaságot. Ezek így okoskodnak: a jegesmedve fehér, ez tehát külön faj. A feketemedve, amint
már neve is oly találóan mutatja, fekete színű, ez is külön faj. A grizzly és a kodiakmedve azonban
százféle színárnyalatban fordul elő. Akad sötétbarna grizzly, szalmasárga kodiak. És viszont: sárga
grizzly, sötét kodiak. Miért ne hozzuk tehát e két medvét egy nevezőre ?
A grizzly- és a kodiakmedve néha alig különböztethető meg egymástól. Úgy értem, hogy

akárhányszor lőnek partvidéki medvét ― kodiakmedve ugyanis csak a tengerpart közelében és a
szigeteken található ― , amelyrő l nem sikerül megállapítani, vajon grizzly-e vagy kodiakmedve. A
két faj helyenként valószínű leg keresztező dik is.
Ezek után úgy látom, az olvasó előtt is sikerült alaposan összezavarnom az amerikai medve
fogalmát. Befejezésül még csak annyit, hogy az úgynevezett grizzly Északnyugat-Amerikának
jóformán minden részében honos, tehát nemcsak Alaszkában. A kodiakmedve ellenben kizárólag
Alaszka partvidékein, valamint az ehhez tartozó szigeteken tanyázik. És minthogy a természetrajz \
mindössze 36 évvel ezelőtt \ a Kodiak nevű alaszkai szigeten vett először hivatalos tudomást az
óriásmedvéről, elnevezte kodiakmedvének, holott e medve hazája, amint mondottam, nemcsak e
szigetre szorítkozik.
Mostani utunk célja a kodiakmedve, tehát az óriás barnamedve elejtése. A továbbiakban
egyszerűen óriásmedve néven fogom majd említeni.
Az óriásmedve a világ legnagyobb szárazföldi ragadozója. A kifejlett hím lenyúzott bőre átlag
270―320 centiméter hosszú; súlya 700―900 kilogramm. Az amerikai J. B. Allen által két évvel
ezelőtt Kodiak szigetén elejtett rekordmedve bőrének hiteles hossza 345 centiméter.*
*Ezzel szemben a világrekorder grizzlybőr csak 270 centiméter, és a legnagyobb grizzlyk súlya is ritkán éri el
a 400 kilogrammot
Az óriásmedve majdnem kizárólag hallal él. Minthogy pedig jóformán egész nyáron, késő őszig
tart a különböző lazacfajok vándorlása, lazacon hízik Alaszka valamennyi óriásmedvéje.
Tudományos könyvben olvasom, hogy harminc kilogrammra becsülik egyetlen nagy medve napi
haladagját. Alkalmasint a tápanyagokban oly gazdag halkosztnak tudható be ezen állatok bámulatos
mérete.
De nem akarom az olvasót további magyarázatokkal untatni. Csak némileg kívántam
megbarátkoztatni ezzel az óriásragadozóval, az északi vadonságok királyával, amely legalább
háromszor akkora, mint az oroszlán, de oly igénytelen, hogy egész életét a halászat jámbor
mesterségének szenteli.
De hiszen egyelőre még én is csak hallomásból ismerem őfelségét. Remélem azonban, hogy
nemsokára szemtől szembe köszönthetem.
Andy meg a többiek már türelmetlenkednek odalent. Teherautóban minden poggyászunk, kétheti
élelmünk. Indulunk, le a kikötőbe. Hajónk — a különhajó — kissé meghökkent. Nemcsak engem, két
barátomat is. Hiszen jó, jó, egyikünk sem várt nagy hajót. Szép hajót sem. Tudtuk, hogy napi tizenkét
dollárért Andy nem bérelhet kéjutazásra való jachtot. De ezen a tákolmányon mégis elcsodálkoztunk.
Mert mit csinál vajon ez a szúette ladik, ha viharba kerül? Most olyan a tenger, akár a falusi
réceúsztató, de ez a mi hajónk mégis úgy áll rajta, mintha máris süllyedőben volna. Dunának is
vakmerőség ezzel nekivágni, nemhogy a Nagy- vagy Csendes-óceánnak! Ha egyebe nem is, a neve
szép. Tulip Queen van a farára írva. Tulipánkirályné. Hogy mire gondolhatott, aki elkeresztelte, azt
nehéz lenne kitalálni.
Legénysége háromtagú. Alacsony, nagy hasú kapitánya egyúttal kormányos és szakács. Aztán a
gépész meg egy tizenöt éves kamasz: a matróz.
Szűk lépcső vezet le a Királyné gyomrába, a konyhaebédlőbe. Avasszagú, sötét cella, apró
vastűzhely van benne. Ezenfelül asztalka, két padocskával meg egy alvó-kuckó — a kapitány ágya.
Egyszerre legfeljebb három ember tartózkodhatik a konyhában: a szakács meg két étkező. A hajó
farában levő, valamivel nagyobb üreg a „lakosztály". Oda nem lépcső vezet ám le! Nehéz csapóajtó
látszik a fedélzet padlójában: azt kell felemelni, s a lyuk szélére akasztott kötélen a sötét odúba
ereszkedni. Dohos a levegő odalent, szennyes, patkányszagú. Régi szalmazsákok látszanak, azokon
alszunk majd valamennyien, vezetőinkkel meg a legénységgel együtt.
Akinek éjjel netán eszébe jut valami, az felmászhat a kötélen, fejével felnyomhatja a csapóajtót, s
ha ilyenformán sikerül a szabad levegőre tornásznia magát, kihajolhat a tenger fölé. Mert a konyhán
és a lakosztályon kívül egyéb helyiség nincs a felséges gyomorban.
Alighogy holminkat a rakodópartról a fedélzetre dobáltuk, már indulunk is. Sietnünk kell, mert
jön a híres alaszkai apály, az a húszméteres, s egykettőre kitakarítja a tengert az anchorage-i
kikötőből. Siet is a Tulipánkirály né, szorgalmasan dohog, versenyt fut a kivonuló apállyal.
Hála az égnek, gyönyörű az idő. Tükörsima, olajfényű a tenger. Felhőtlen égen ragyog a
hazaszálló nap, sejtelemhalvány pasztellszínekkel festegeti a távolban fehérlő havasok tetejét.
Hatvan-hetven kilométer széles a mindinkább szétnyíló, lassanként óceánba torkolló tengerszoros.
Ha kitart a jó idő, tizenkét óra alatt célhoz érünk ― reméli nagyhasú kapitányunk. Hajnalra tehát
ott lehetnénk. Közben még Kenaiban, a hasonnevű félsziget bennszülött falujában is ki kell kötnü
nk. Ott vesszük fel Mike-ot és Hjalmart, akik nem voltak velünk a karibuvadászaton.
Békésen heverészünk a fedélzeten, megbeszéljük a készülő medvekirándulás sokféle sallangját.
Teljesen lakatlan, elhagyott vidékre igyekszünk, Anchorage-tól légvonalban mintegy négyszáz
kilométernyire. Az Alaszkai-félsziget két nagy vulkánja, a Redoubt és az Iliamna közt fogunk valahol
partra szállni.
Minthogy az óriásmedve vadászata ilyenkor ősszel nagyon is bizonytalan, elhatároztuk, hogy a
siker érdekében teljes két hetet szánunk rá. A hajót persze nem bérelhetjük kétheti időre, annak vissza

kell majd térnie Anchorage-ba. Megbeszéljük tehát a kapitánnyal, hogy mához két hétre, 23-ára
várjuk vissza. Addig, bármi történjék is, nem hagyhatjuk el leendő tanyánkat, végleg el leszünk
vágva a világtól.
Kissé ugyan sokallom a két hetet, félek, hogy az utolsónak következő jávorszarvas-vadászatra
nem marad elegendő időnk. De társaim a karibukirándulás sikertelensége után nem akarnak újabb
kudarcot kockáztatni, s nem engednek a kétheti medveidőből.
Andy tanácsára kétfelé válunk majd; ugyanazon táborból hárman nehezen vadászhatnánk. Minél
nagyobb területen oszlunk meg, annál jobb eredményt remélhetünk. Minthogy azonban kellő
felszerelés és segítség híján háromfelé nem mehetünk, két táborra szakadunk. Egymástól vagy hetven
kilométerre leszünk, találkozni tehát nem fogunk. De még ha valamelyikünknek kedve kerekednék is
hetven kilométert gyalogolni látogatóba, akkor se tehetné, mert járhatatlan hegyszakadékok
választják el a két táborhelyet.
Először úgy volt, hogy sorshúzásra bízzuk, kié legyen a magányos tábor. Látván azonban, hogy
társaim közül egyik se lelkesedik a kétheti egyedüllétért, szívesen magamra vállaltam. Bármennyire
kedvelem is a baráti társaságot, vadászni inkább egymagamban szeretek. Megegyeztünk tehát, hogy
két társam együtt fog tanyázni, két vezetőjével meg Mike szakáccsal. Jómagam pedig Andy és
Hjalmar társaságát fogom élvezni. Hogy azután Hjalmar főztjét mennyire élvezem majd, az más
kérdés, ő lesz ugyanis a szakácsom.
Először bennünket rak ki a hajó, mi leszünk a távolabb esők. Onnét hazafelé fordul, és hetven
kilométerrel feljebb kiszállítja a többieket.
Amint besötétedik, ebédre invitál bennünket a kapitányszakács, le az émelyítő konyhaodúba.
Megengedem, hogy túlságosan kényesek vagyunk, de ezt az ebédet nem tudjuk megenni! Egyszerűen
nem megy le a torkunkon. Még azt sem sikerül megállapítanunk, hogy micsoda. Sosem láttunk ilyen
ételt. Étvágytalanságunk kapóra jön a kövér kapitánynak: egykettőre befalja a mi részünket is.
Még jó ideig kint ülünk a fedélzeten. Élvezzük a holdvilágban úszó, teljesen szélcsendes éjszakát.
A távoli partok hegyeit elnyelte a sötétség, de tetejükön a fehér hókorona idelátszik, ezüstös
szellemfényben ragyog. Halk csobbanásokkal szeljük a kékesfekete, tintaszínű vizet. Zöldesen
csillogó, némán örvénylő gyalogút marad utánunk a holdsütötte tengertükrön.
Mikor már nagyon fázunk, felemeljük a csapóajtót, és leereszkedünk a kötélhágcsón.
Meggyújtjuk a dróton lógó olajlámpást, ládát állítunk alája asztalnak, szalmazsákokat széknek. Teát
főzünk a gyorsforralón, felhúzzuk a gramofont, elővesszük a kártyát. Ilyen kényelmesen már rég nem
játszottunk. Kár, hogy fényképezni nem lehet. „Kártyázó kalózok" címen még pénzt is adnának a
képért.

SZEPT. 10.
„ TULIP QUEEN"
Hangos beszédre ébredek. Nyitva a csapóajtó, kék égdarabot rámáz be, világos reggel van. Elállt
a hajógép szívverése, mozdulatlanul állunk. Csak egy-egy halk csobbanás hallatszik át a fabordákon:
a tengeráramlat cirógató játéka. Ügy látszik, megérkeztünk. Gyerünk hát kifelé a hálózsákból!
Napvilágra kapaszkodom, és meglepődve tekintek körül. Csendes kis öbölben horgonyzunk,
golyólövésnyire a parttól. Meredek hegyek szegik a tenger szélét, lábukig érő sűrű erdőpalást a
vállukon, hókorona a fejükön. Valamennyiüket felülmúlja egy kúp alakú, havas csúcs, amelynek a
tetejéből vékony füstoszlop bodorodik; az Iliamna, a közel négyezer méteres tűzhányó! Szerényen
füstölög, alig észrevehetően. Így is csodálom, hogy be nem kormozza csillogó, szűzfehér ruháját.
Pipázó cukorsüveg!
Gyönyörű tiszta az idő, aranyfürdőből kél a nap. Tökéletes a szélcsend, végtelen a békesség.
Fókák úszkálják körül a hajót, itt is, ott is fel-felbukik egy-egy fényesfekete, gömbölyű fej; igaz,
hogy csak pillanatokra, igaz, hogy csak tisztes távolból. A fóka nagyon félénk, elővigyázatos állat.
Egyúttal azonban felette kíváncsi. S ezek tán még sose láttak hajót, azért mernek idejönni
bámészkodni.
Valami meglepő érintetlenség, paradicsomi eredetiség árad az elém táruló képből. Ez egy
elfelejtett világ, itt évezredek óta semmi sem változott. A csendes fenyvesek titkait senki sem ismeri.
Ez hát az óriásmedvének, a világ legnagyobb ragadozójának rejtelmes hazája!
Olyan jól aludtam a patkányszagú hajófenékben, észre sem vettem, hogy az éjjel
megszaporodtunk. Fel sem ébredtem a kis kenai kikötőben, ahol Mike és Hjalmar hozzánk szegődött.
Ott akasztották utánunk ezt a két ladikot is. Ezek itt maradnak velünk, rajtuk fogunk kievezni a
partra.
Minden poggyászt felhordunk a fedélzetre, itt válogatjuk kétfelé. Feltörjük az élelmiszeres
ládákat, pontosan elosztjuk a tartalmukat: három ember részét nekünk, ötét a többieknek. Elég sokáig
tart ez a művelet, minthogy nyolcfelé kell osztani mindent. A szardíniás- dobozoknak háromnyolcada
a mienk, ötnyolcada társaimé. És minthogy Andy igen lelkiismeretes ember, az osztozkodás
meglehetős fejtöréssel jár.
Csak nagy sokára győz az igazság, s összes földi javainkat berakjuk az egyik ladikba.
Elbúcsúzunk a többiektől, elszakadunk a Tulipánkirálynétól. Kievezünk a partra, kétheti
száműzetésbe. A Királyné is felszedi horgonyát, irányt vesz északnak. A fókák nyelvüket öltögetik
utána.
Száz lépést se evezhetünk, máris megfeneklik a ladikunk. Pedig messze van még a tenger széle.
Kiszállunk tehát az alig térdig érő vízbe, gyalog hordjuk ki a holmit. A dagály most kezd a part felé
hömpölyögni. Mégpedig olyan sebesen, hogy mire a partról visszatocsogunk, az előbb még sekély

vízbe feneklett ladikot már vígan táncoltatja a hullámtörés. Sietve odább kell vinnünk a partra hordott
poggyászt, mert a feldagadó tenger már-már eléri.
Csodálatos látvány! Az óceán valósággal megrohamozza a partot. Hangos dübörgéssel érkezik,
tajtékzó hullámokban borul ki a fövenyre. Pedig egy leheletnyi szél sincs. Odakint, a nyílt tengeren,
töretlen sima a víztükör.
A parton ülünk. Biztonságba helyeztük már a poggyászt, kicipeltük a könnyen felismerhető tide
line, a „dagályhatár" mögé. Nézzük a kicsinyenként eltörpülő Tulipánkirálynét,és várjuk a dagályt,
hogy minél hajózhatóbbá növessze számunkra a patak medrét. Ezen | patakon ― Andy Muddy
Rivernek mondja ― akarjuk ugyanis feltolni súlyosan megrakott ladikunkat.
Andy már járt itt egyszer \ öt évvel ezelőtt. Azt állítja, azóta se volt itt senki, azelőtt pedig még
úgy se. Kivéve azt a magányos prémvadászt, aki ezen a tájon szokott telelni. De azt sem látták már
évek óta, kint pusztulhatott valahol az erdőben.
A prémvadászok munkaideje a tél. Legtöbbjük messze, az erdő mélyén, a lakott helyektől
úgyszólván elérhetetlen távolságra tanyázik, maga ácsolta kalibában. Május végén, mikor a gereznák
már mit sem érnek, a prémvadász abbahagyja munkáját, bejön a városba, hogy a téli fogás árán
kipihenje, főleg pedig kimulassa magát.
A jó trapper minden nyáron elissza, amit télen összefogdosott. Maradék pénzecskéjéből télirevaló
élelmet meg néhány új csapdát vásárol, hogy októberben ismét kivonuljon magányos putrijába,
nyolchónapos telelésre.
Addig-addig űzi ezt a kemény mesterséget, mlg el nem jön egy tavasz, amelyiken a falubeli
kocsmáros hiába várja jól fizető májusi vendégét. Mert az ilyen prémvadászon, ha idekint
megbetegszik, vagy nyaktörő sétái közben lábát töri, nincs, aki segíthetne. ― Az öreg Jack nem jött
be az idén ― ennyi az egész. Alaszkában mindenki tudja, hogy ez mit jelent.
A Tnlipánkirályné eltűnt a láthatárról. Remélem, visszatalál két hét múlva. Mert akármilyen szép
helynek látszik is ez az erdő, még- sincs kedvem itt telelni. Közben a patak is szépen feldagadt.
Hjalmar és én rúddal nyomjuk előre a ladikot, Andy a partról húzza, kötélen. így haladunk befelé, a
medvés vadonságba.
Keveset megyünk, alig másfél kilométert a tengerparttól.
―

Várjatok egy kicsit ― mondja Andy ― , ha jól emlékszem, ezen a tájon tanyáztam öt é

ve; most is oda mennénk, ha ugyan megtalálnám akkori táborhelyemet.
Nem sokáig tart, már jön is vissza.
―

Megvan! ― kiáltja. ― A régi medvekoponyám most is ott lóg az öreg „ gyapotfán!"*

Ennél jobb helyet keresve sem találunk. Forrásvíz is van a közelében!
Fához kötözzük a ladikot és kirakodunk. A pataktól vagy kétszáz lépésre van Andy régi
táborhelye, kisebb fenyőcsoport közepén. Lombtalan, elhalt nyárfaaggastyán ― gyapotfa ― áll a
fenyők közt, ágán valóban hatalmas medvekoponya lóg, rozsdás drótszálon. Rajta kívül két-három
földbe vert karó meg néhány üszkös konzervdoboz hirdeti Andy régi dicsőségét.
―

Csoda nagy medve volt ám! ― gyöngéden simogatja a szúrágta koponyát. ― De jó

lenne, ha ekkorát sikerülne kerítenünk! Háromméteres bő re volt! Egy sewardi barátommal lő ttük,
májusban, tavaszi hóolvadás idején. Olyankor legszebb ám a medve bundája, mikor téli álmából
ébred. Kaptunk is érte száz dollárt!
Folyik a táborhely rendbehozása. Hjalmar a közeli forrásra megy vízért, aztán tűzifát aprít. Andy
a sátrak helyét tisztogatja, kivagdalja a sok gazt, csihatagot.
*Gyapotfa: az angol Cottonwood tree fordítása. Nyárfaféle
Én meg a poggyászt szállítom be a patakpartról. Vagy hatot kell fordulnom, annyi a holmink.
Két sátor, vaskályha, puskák, muníció, három hálózsák, ruhák, köpönyegek meg két hétre való élelem!
Hihetetlen, mennyi vacak kell három embernek két hétre, ha még oly egyszerűen él is.
Ingujjra vetkőzve dolgozunk, mégis beleizzadunk. Melegen süt a nap, olyan szép idő van,
akárcsak nálunk ilyenkor. Meglepőek a váratlan időváltozások.
Lehet, hogy holnap már hózivatart kapunk ― szól buzditólag Andy ― , naponta vá
rhatjuk a tél beálltát. Ez csak afféle véletlen szép idő .
Alaszkai vadászleirásokban általában sok szó esik szúnyogokról. Idejövetelem előtt azt hittem,
jobban megkínoznak majd, mint Afrikában. Eddig azonban hiába vártam, szúnyogcsípés miatt még
egyszer sem kellett vakaródznom. Még nem is említettem a dolgot, nem akartam „elkiabálni". Most
már bátran beszélhetek róla. Mert itt annyi a szúnyog ― nagy, feketehasú, lustaröptű vérszívók, meg
mákszemnyi, sebesen cikázók ―, csak úgy zümmög tőlük a sátor. Véresre marják az embert. De
legalább nem oltják be maláriával, mint az afrikaiak."
Miközben két emberem a táborveréssel bajlódik, sétálok egyet, megtapasztalom tanyánk
környékét. Puska nélkül, csak úgy botosán.
Táborunktól a tengerpartig sásos, iszapos térség húzódik. Dagály idején azonban ezt is elönti a
víz; mikor délelőtt ideértünk, tenger volt még ez is, de most, hogy kitakarodóban az apály, hatalmas
árterületek szabadulnak fel a víz alól. Szigetek ütik fel fejüket, hamarosan kezet fognak egymással,

összekapaszkodnak egységes szárazfölddé. Apró patakok kerülnek napvilágra, kristálytiszta, jéghideg
hólevet hoznak a hegyekből; estére ismét eltűnnek majd, újból elborítja őket a szennyesszürke tenger.
Ilyen felszabadult patakmederben, alig egy kiáltásnyira a tábortól, hatalmas medvenyomra
akadok. Egészen friss nyom, tegnapi lehet, a dagály még nem mosta el. Minden egyes ujjlenyomat
tisztán látszik benne. Nagy, lúdtalpú embernyomhoz hasonlít. Követem egy darabig, kivezet egészen
a tengerpartig, ott el is feküdt a gazdája, nyilván napfürdőzhetett. Visszafelé jöttében vagy száz
lépéssel odább keresztezte a csermelyt; onnét feljött a nagy patak, a Muddy Kiver mellé, annak a
partján ballagott haza az erdőbe.
A Muddy Riverben kevés a lazac. A vonulás, úgy látszik, végét járja, a hal zöme feljutott már a
mellékpatakokba. A medvéket is bizonyára ott kell majd keresnünk, elmentek a kosztjuk után.
Néhány régibb nyomot is találok. Két hatalmas van köztük; másfélszer akkorák, mint a saját
lábam nyoma.
A sátor körül rendezkedve, ismerős hang üti meg fülemet: a vonuló daru távoli,
gurrogva-fuvolázó dallama. Hamarosan meg is látom őket: szédületes magasan utaznak vagy ötvenen:
vékony, barna V betű a tiszta ég kékjében. Észak felé tartanak és ― akárcsak a nótabeli darvak ―
magasan repülnek és szépen szólnak. Sohasem hallottam, hogy Észak-Amerikában is megfordul a
daru. Honnan jöhetnek? Hova mennek még mindig északnak, mikor már úgyis ideértek a földgömb
kalapjának peremére ? Vajon olyanok-e, mint a magyar daru? Amelyik
,,...
De nagyokat kurjongat,
Szárnyaiból, tollaiból
Bokrétákat hullajtgat..."

Ezúttal sokkal kényelmesebben lakom, mint múltkor, a vadbirkás hegyen. Magam vagyok a
sátramban, a másikban Andy és Hjalmar. Mindegyikbe hoztunk kályhát is: „svaromkályhát", amilyet
a lövészárokban használtunk. Egyelőre ugyan csak főzéshez kell, de kellhet még egyébre is.

SZEPT. 11.
CAMP ,,MUDDY RIVER"
A kályhám valóságos áldás. Már az este be kellett gyújtanom, úgy lehűlt a levegő. Reggelre be is
fagyott az ivóvizünk kint a vödörben. De most újból fényesen süt a nap, szorgalmasan melegíti a
levegőt, gyönyörű nyári idő készül ismét.
Csak délután szándékozom kimenni, délelőtt még i tábor körül van dolog. Át kell helyeznünk a
sátrakat, alkalmatlan helyre állítottuk tegnap. Délfelé akkorára nő a dagály, hogy már attól tartunk,
kilakoltat bennünket. Minthogy a sátrak szerencsére emelkedésen állnak, nem éri el őket, de
akármerre megyünk, bokán felül érő vízen kell áttocsognunk. Érdekes, hogy ez a mai dagály
mennyivel magasabb a tegnapinál. Állítólag a telihold miatt. Már az éjjel is oly hatalmas zúgással
jött be a tenger, mintha vihar korbácsolta volna, pedig teljes szélcsend uralkodott
Egy fóka bejött a dagállyal, ide a tábor körüli ártérbe. Sátramtól vagy kétszáz lépésre tologatja fel
olajfényes macskafejét. De akárhogy ravaszkodom is, közelebb nem enged. Mire odalopózom, ahol
az elébb felnézett, ismét párszáz lépéssel odább bukik fel. A nagy puskával nem akarok lármázni,
nehogy a medvéket elijesszem, kis Walter-karabélyomnak pedig tegnap letörött a célgombja.
Gyufaszálból faragok újat, úgy próbálom meg. Négyszer is rálövök a fókafejre, elég közel csap
hozzá a kis golyó, de kárt nem tesz benne. Gazdája azonban sietve elhagyja az öblöt; néhány perc
múlva már kintről, a nyílt tengerről hallatszik rekedt ugatása.
Most, rendezkedés közben vesszük csak észre, hogy nagy, teleobjektívos fényképezőgépem
hiányzik. Bent maradt a Tulipánkirálynéban. Pedig tudom is én, hányszor néztük át a poggyászt
kiszálláskor, hányszor másztunk le a hajófenékbe, nehogy ottfelejtődjék valami. Hihetetlen! Három
felnőtt embernek együttvéve se lehessen annyi esze, hogy a fényképezőgépre is fussa! Ez bizony
katasztrófa. A Kodakommal nem készíthetek komoly állatfelvételeket.
Délután, mihelyt a víz leapadt, déli irányba indulunk, a tenger mentén. Mintegy két kilométer széles
sáv az ártér, vagyis a partnak az a része, amelyet naponta kétszer elönt a víz.
Most apadóban van a tenger, számtalan kisebb-nagyobb patak, mormolva siető ér alakjában
takarodik le az ártérről. Lépten-nyomon ilyen kis csermelyeken kell átugranunk, a szélesebbeken
átgázolunk. Ilyenkor alaposan bever a víz a csizmaszáron.
De nemcsak ez késleltet. Olyan érdekes ez a part menti séta, ez a beachcombing* ahogy az angol oly
találóan nevezi, hogy minduntalan meg kell állnunk, annyi a látnivaló. Sok limlom hever itt szanaszét,
partra vetett törmelékek gyűjteménye. Hatalmas, ezüstfehérre kopott fatörzsek, isten tudja, hol
nevelkedtek, honnan sodorta őket ide a tengerár. Deszkák, korhadt gerendák, elveszett hajók néma
hírmondói.
*Partfésülés
Még régi motorcsónakokat is találunk! Beleszorult, félig beletemetkezett a homokos, csádés

fövenybe. Most is benne még a rozsdás motor, befújta a parti homok, úgy ássuk ki belőle. Vajon
ennek mi lehetett a históriája? Hajótöröttjei hol érhettek partot? Honnét hányódhatott ide, ahol a
madár se jár, ahol teremtett lélek sem lakik több száz kilométernyi távolságra ? Mennyi titkot, milyen
tragédiákat, örökre megoldatlan rejtélyeket őrizhetnek ezek a roncsok! Milyen regényeket szőhetne
róluk a szabadjára eresztett képzeleti
Még a medvéknek is nagy mulatság lehet errefelé lakni. Nagy vihar után bizonyára kijönnek,
„végigfésülik" a partot, megszemlélik az újonnan érkezett vacakokat. Hátha számukra is akad valami.
Nagy „beacbcomberek" lehetnek ezek az óriásmedvék ― a sok nyom legalábbis úgy mutatja.
Meg-megállva, nézelődve, nyomokat vizsgálva ballagunk a part mentén. Egészen az ártér széléig
leér a sűrű fenyveserdő. Több helyen megpróbálunk bemászni, de oly járhatatlan, oly tömött, tüskés
az aljnövényzet, hogy nem sok értelmét látjuk a benne való csúszás-mászásnak. Mai célunk csupán a
part mentének felderítése. Bátran elsétálhatunk akár alkonyatig is, nem tévedhetünk el. A víz partján
sötéttel is hazatalálunk. Ma meg különben is holdvilág lesz.
Feltűnő valami barnállik előttünk, a fenyves szélében.
Nem, nem! Tessék csak megnyugodni, nem medve. Arról szó sincs. De mi lehet vajon ?
Hajóroncs ? Olyasfélének látszik. Messzelátóval se tudjuk megmondani.
Csak amikor odaérünk, akkor látjuk, hogy emberi hajlék. Fenyők alá bújtatott kaliba.

―

By God ― szól Andy ― S bizonyára itt lakott a szegény öreg Jack, a prémvadász, akit a

minap említettem. Akirő l már évek óta nem hallottunk. Akkoriban, mikor öt évvel ezelő tt itt
tanyáztunk, sose jártunk itt a part mentén. Tavasszal volt, fent kellett keresni a medvét a hegytető n.
Fogalmam sem volt róla, hogy itt tanyázott az öreg Jack.
Kissé húzódozva közeledem a kunyhóhoz. Semmi kedvem az öreg Jack többéves földi
maradványait megszemlélni. Mert bizonyára itt pusztulhatott szegény, magányos házikójában.
Fellélegzem, mikor a leszögelt ajtót megpillantom. Kívülről szegezték le, lakója tehát eltávozott.
Tábla is lóg az ajtón; elmosódott, alig kivehető írás látszik rajta. Nagy nehezen azért kibetűzzük: „Ez
a ház a benne levő ingóságokkal együtt Jack Miller tulajdona. Aki bármihez is hozzányúl, a törvény
előtt felel érte. 1930. okt."
Elég jó állapotban van a viskó, csak a teteje roskadozik kissé. Bepillantunk a törött ablakocskán:
deszkaágy áll a félhomályban, régi rongyok sötétlenek rajta. Szanaszét a padlón rozsdás csapdák,
konzervdobozok, egy pár rongyos csizma, törött hótalp, vaskályha, tetején fazékkal. S ami a
legmegkapóbb: konzervdobozba erősített gyertyaszál az asztalon. Az öreg Jack kialudt életgyertyája.
Hova indulhatott, hogy ily gondosan leszögezte házának ajtaját?
Csupa medvenyom a ház környéke. Körös-körül járják, be akarnak menni, fosztogatni. Évek óta
próbálgatják. De az ablakon nem férnek be, az ajtó pedig jól le van szegelve. Rendes ember az öreg
Jack. Lakását nem hagyja tárva-nyitva, ha elmegy hazulról...
Betartjuk az ajtóra szegeit figyelmeztetést: nem nyúlunk semmihez. Nem akarunk törvény elé
kerülni. Megyünk tovább, folytatjuk felfedező utunkat.
Váratlanul vége szakad az erdőnek. Jobban mondva besarkallik a széle. Helyet ad a nagy,
mocsaras rétségnek, amely világoszöld öblöt kanyarít a sötétzöld fenyvestengerbe. A rétség ― lehet
vagy kétszáz holdas ― már kívül esik az ártéren, kisebb fenyőcsoportok állnak benne szerteszórva.
Vizes, tocsogós. Ha lyukba talál lépni az ember, elmerül a csizmaszára. Csendes, vadnak való
helynek látszik. El is határozzuk, hogy nem megyünk tovább. Hátha mutatkozik valami.
Fél óráig üldögélünk. Pipázgatunk, a prémvadász remeteéletéről beszélgetünk. Andy is az volt
valamikor, jó egynéhány telet kint töltött. Szívesen elhallgatnám, csak mesélne kissé többet. De
belefáradok, olyan nehéz belőle a szót kihúzni.
Nem is faggatom tovább. Inkább újból előveszem ― a jó ég tudja, hányadszor ― a messzelátót.
Apróra végigkeresgélem a réteget. Semmi. Még egy madarat se látni. Egyeden hangot se hallani.
Csak a tenger egyhangú mormogását.
Két fenyő fekszik odább, egymásra döntötte őket a szél. Elmegyek, felmászom rájuk. Onnét
jobban beláthatom a rétet.
Első pillanatra valóban azt hiszem, a képzelet játszik velem. Nem akarok hinni a szememnek.
Még egyszer megnézem, nehogy kinevettessem magam...
Az bizony! Való igaz...
Hatalmas medve áll az erdőszélen!
Leereszkedem a fáról. Most már nem láthatom a medvét, fenyőcsoport takarja. De nem félek,
hogy észrevesz. Lehet még vagy ötszáz lépésre, s a széljárás is alkalmas.
Andy már itt is van. Izgatott hadonászásom egykettőre mellém ugrasztotta. Együtt mászunk fel a
kidőlt fenyőre:
― Ott van, ni! De már nem ám az erdőszélen! Kifelé ballag, a rét közepe felé. Felénk közeledik.
Rettenetes nagynak látszik. Akár egy bivaly! Mikor keresztbe fordul, jókora púpot látunk a marján..!
Andy azonban nem lelkesedik érte:
― Nem valami nagy medve ― súgja mögöttem a kiábrándító szakvéleményt.
― Mi az ― felelem ― , tán nem is lövésre való ? Én még állatkertben se láttam nagyobbat!
― Nem valami nagy. Mégsem engedhetjük meg magunknak, hogy itt hagyjuk .― állapítja meg

az öreg ― , hátha nem látunk különbet. Gyerünk!
És már sietünk is feléje. Óvatosan, egyik fenyőcsoporttól a másikhoz.
Minden lépésünknél cuppog, tocsog a mocsaras rét. Kisebb- nagyobb patakok egymást érik,
azokon is át kell gázolnunk. Felkapaszkodom egy fenyőre: a medve egyenest kifelé tart, neki a
tengernek. Jobb felé nem is mehetne. Alkalmasint partszemlét akar tartani.
Még mindig lehet vagy négyszáz lépésre. Mégis jobbnak látjuk visszavonulni az erdőszélre.
Félős, hogy a vizes rét csobogása elárul. Az erdőben nesztelenül és jóval sebesebben kiérhetünk a
partra. A medv騁 k ben nem l疸hatjuk, hajlatban van az erd z駘, m駘yebben fekszik a r騁 k ep駭駘.
T坥 percbe se telik, m疵 kint vagyunk a parton, az erd sark疣疝. Alkalmas dombon 疝lunk, inn騁 az
eg駸z r騁s馮bel疸hat , de a medve elt甁t!
Érthetetlen. Szelet nem kaphatott, meg se láthatott. Ha pedig önszántából fordult volna vissza,
ennyi idő alatt még el sem érhette az erdőt!
Se domb, se facsoport, se egyéb takarás nem látszik. Hova bújhatott? Ha csak ebbe a vízmosásba
nem...
Innen, ahol állunk, szakadékos partú, helyenként elég mély patakmeder halad a rét felé. Ide-oda
kanyarog, de nagyjában a tengerparttal párhuzamos irányt tart. Tán le kéne húzódnunk az aljába,
takarva elérhetnénk a rét közepét?
Andy már lent is van, én pedig lelépőben. De ebben a pillanatban ― meglátom a medvét.
Valóban a patakmederbe bújt, onnét kapaszkodik ki, alig kétszáz lépésre...
Mondanom sem kell, hogy hason fekszünk már. Éppen csak orrunk hegye áll ki a gaz közül. A
medve pedig ― mintha csak erre várt volna ― ballag a patakparton, egyenest felénk. Lassan,
cammogva közeledik. Meg-megáll, szaglálódik, le-lelép a patak aljába ― lazacra fáj a foga! De úgy
látszik, nem talál, mert ismét csak fellép, jön, mintha hívnák...
Száz lépésre sincs már, könnyen meglőhetném, de miért siessek? Hiszen idejön, akár meg is
dobhatjuk, j.
Felejthetetlen látvány! És micsoda fényképező alkalom! De a nagy gépem a Tulipánkirálynén
van, a kisebbik pedig siettünkben ottmaradt a hátizsákban...
A medve megáll. Feltartott orra szimatol, de nem felénk. Halszagot keres. Csodaszép, sötétbarna
állat, a háta sárgásba hajló. Szép, hosszú bundájába bele-belekap, fel-felborzolja a szél. A céltávcső
hajszálkeresztje ott táncol a vállán, el sem hibázhatnám már. De még várok egy keveset. Hadd jöjjön
még közelebb.
Húsz lépésre lehet. Nyugodtan veszem célba nagy, négyszögletes fejét és ― első lába épp a
durranás pillanatában lép gödörbe ― föléje lövök, mert fejét a gödörbe lépés lekapta...
Rekedt ordítással oldalt ugrik, megiramodik. Felugróm én is, jól elébe fogok és ― karikára
lövöm. Háromszor-négyszer is átfordul a fején ― mérgesen ordítozó, nagy, fekete szőrgomolyag...
Még nyulat se láttam ennyi bukfencet vetni. De kissé rövid a lövésem, kevés volt az elébefogás.
Még felül, dühösen csattogtatja fogát... Fültövön lövöm. Elnyújtózkodik.
Szép, kifejlett kanmedve, nekem hatalmasnak tűnik, jóllehet nem a valódi óriások közül való.
Andy legfeljebb mintegy két és fél méteresre becsüli a bőrét. Viszont gyönyörű téli szőrben van már,
sokkal szebb, mint amilyent szeptemberben várhattunk volna. Alapszíne sötét kávébarna, hátán pedig,
valamint feje búbján, sárgás krémszínűvé világosodik.
Andy grizzlymedvének mondja, holott ezen a tájon állítólag csak óriásmedve fordul elő. Kár,
hogy nincs itt néhány természettudós, most összeveszhetnének rajta, vajon a nyolcvankét medvefaj
közül melyikhez tartozik. Nekem ugyan mindegy, grizzly-e vagy óriásmedve. Én csak azt látom,
hogy nagy medve, szép medve. Életem első medvéje!
Lám, hogy elhibáztam első lövésre, pedig mennyire biztos voltam a dolgomban! Veszélyes vadat
nem szabad ilyen közel ereszteni, mért ha támad, nincs idő második lövésre.
Sötétedik. Fényképezni már nem lehet. Meg se nyúzzuk most a medvét, holnap majd kijövünk
érte. Én ugyan nem szívesen hagyom itt, de Andy megnyugtat, hogy nincs, ami kárt tehessen benne.
Igaz, itt nincs keselyű, se hiéna. De vajon a többi medve nem kezdheti-e ki?
Meglékeljük. Letakarjuk fenyőgallyal. Otthagyjuk.
Jó munka végeztével, jókedvben ballagunk hazafelé, a telihold fénye meg a hullámtörés mormoló
zenéje mellett.
Tíz óra felé érünk haza. Hjalmar nagy meglepetést tartogat számunkra: vadkacsát lőtt kis
Walter-karabélyommal ― célgomb nélkül. Kacsasültet vacsorázunk. Soha nem ettem jobb ízűt.
Asztalt is szerkesztett az ügyes Hjalmar, három ülőkét is. Partra vetett deszkadarabokból kalapálta
össze. Asztal körül vacsorázunk, ezüst holdfényben, csípős hidegben. De idekint nem akarunk tüzet
gyújtani; nem kívánatos, hogy az egész környék medvéje tudomást szerezzen ittlétünkről.
Vacsora közben persze csakis medvémről folyik a szó. Hogy hát milyen könnyen elbántunk vele,
mindjárt legelső nap. Ha ilyen egyszerű a dolog, mit csinálunk itt két hétig? Mert ha a második
medvét meglőjük, tovább nem vadászhatunk. A Tulipúnkirályné Anchorage-ban van, oda nem lehet
átkiáltani érte. Meg hogy nem lett volna-e okosabb ezt a medvét elereszteni? Két hét alatt bizonyára
találkozunk még sokkal nagyobbakkal. Annyi a medvenyom mindenfelé, nem lesz nehéz dolog
összejönni velük. Meg így, meg úgy.
Andy azonban csóválja a fejét:
― Kár lett volna ezt a szép medvét elengedni; az elsőt mindig biztosítani kell. Ilyenkor ősszel
mindig nagy lutri a medvevadászat. Azon se csodálkoznék, ha ezen kívül egyet se látnánk. Tavasszal
egészen más a helyzet. Olyankor naphosszat kint heverésznek a kopasz tetőkön, napfürdőznek a
hóban, nem mennek messze, elgyengültek a hosszú téli álomban. Olyankor könnyű kiválogatni a
nagyokat. Lombtalan, átlátszó az égersűrű, minden medve kifeketedik belőle. De ilyenkor csak
estefelé bújnak elő a járhatatlan rengetegből. Különösen most, holdvilágos időben, inkább csak éjjel
járnak halászni. Sose bánjuk, hogy meglőttük. Nem olyan egyszerű dolog ez ilyenkor

SZEPT. 12.
CAMP „MUDDY RIVER"
Deres reggel után ismét napos idő ígérkezik. Kiballagunk a medvéhez.
Nem esett semmi bántódása. Pedig ugyancsak aggódtam, hogy valami kikezdi. Észre se vettük az
este, hogy csupán néhány lépéssel fekszik kívül az ártér határán. Bizony tanácsosabb lett volna kissé
biztonságosabb helyre vontatni. Megjártuk volna, ha az éjjel elöblíti a tenger.
Miközben nyúzzuk, ismét nagy darucsapat közeledik a part mentén. Ezúttal alacsonyan jönnek,
sőt le is szállnak, vagy kétszáz lépésre tőlünk. Oda akarok lőni, de alig indulok fához támasztott
puskámért, ismét szárnyra kapnak. Felköröznek jó magasra, ék alakba sorakoznak, és fejünk felett
vágnak neki északnak. Kétszer is fellövök hozzájuk, hátha bolondjába nekiröpül valamelyik a
golyónak. De még annyiba se veszik, hogy sorrendjüket megbontanák miatta.
Már elnyelte őket az ég tengere, de csengő krúgatásukat még most is hallom. Még mindig a
medvebőrrel vesződünk. Sok rajta a zsír, azt tisztogatjuk a már lefejtett bundáról. Egyszerre csak
váratlan nézőnk érkezik: vén, sötétszürke, kopott képű sirály. Alig kődobásnyira száll le mellénk,
fázósan összehúzza magát, onnan figyeli munkánkat. Aztán, mintha itt se lennénk, ideballag a
félrehajított medvebelekhez, és elkezd köztük turkálni. Dögsirály! Sajnos csak a kis gépem van
kéznél. Remélem azonban, hogy ezzel is sikerül a kép, mert furcsa vendégünk öt méterről állja a
fényképezést. Mikor már a piszkos étellel alaposan összemaszatolta magát, átszáll a tengerre
mosakodni. Berzenkedik, meg-megbukik, lelkiismeretesen megfürdik. Utána azonban visszatér, ismét
nekilát a beleknek.
Újabb jövevények érkeznek, hívatlan ebédlőtársai a sirálynak: három szarka rebben a közeli
fenyőfára. A következő pillanatban már itt vannak a földön, szemtelen cserregéssel ugrálnak az
étvágygerjesztő reggeli felé. A sirály észre se veszi őket, zavartalanul falatozik tovább. Tudja, hogy
egymagában úgyse bírna ennyi medvebéllel. A szarkák azonban nem itt esznek. Ki-kitépnek egy- egy
béldarabot, közeli fenyők tetejére szállnak vele, ott fogyasztják el. Nagy kár, hogy utolsó két
filmemet a sirályra sütöttem, s az alaszkai szarkát már nem tudtam megörökíteni.
Mindig azt hallottam, hogy nem minden szarka farka tarka. Arról azonban most meggyőződtem,
hogy az alaszkai szarka sem kivételes. Ez is tarka farkú szarka. Azaz teljesen azonos madár a
mienkkel. Csak a cserregése mintha kissé másképpen hangzanék. Nem magyarul „csörög".
Okulván a madarakon, mi is megreggelizünk. Aztán nekiindulunk az erdőnek. A bőrt kint
hagyjuk a parton, korán van, három óránk van még besötétedésig. A nagy rétre, amelyén tegnap a
medvét megpillantottuk, három patak szalad ki az erdőből. Kiválasztjuk a legjobbnak ígérkezőt, azon
igyekszünk felfelé, míg csak ki nem fogyunk az időből. Rengeteg medve- nyomot találunk a partján,
sajnos azonban nem a legfrissebbeket. A lépten-nyomon bűzlő, félig rothadt lazachullák is azt
mutatják, hogy innen már feljebb költöztek a medvék. Két hete lehetett itt a java lazacvonulás,
akkorinak látszik a sok medvenyom is.
De még ha itt lennének, se tudom, miképp lehetne őket megközelítem. Az ide-oda csavargó patak
csupán másfél méter széles, körülötte pedig oly járhatatlan a terep, hogy minduntalan bele kell
lépnünk a meglehetősen mély, jéghideg vízbe. Egymásra szakadt faóriások, egymásba fonódó
égerbokrok, hatalmas páfrányok, vadmálna tüskés indáinak összevisszasága állja útját az embernek.
Csak baltával vághatnánk átjárást az őserdő eme zűrzavarán. Az ilyképpen vagdalózva közelgő
vadászt pedig alig hinném, hogy bevárná a patakban halászó óriásmedve. Ha még oly gyanútlan is
különben.
A keresztül-kasul gabalyodó indák bogyóinak tömege közt hatalmas vadribizli fürtök lógnak.
Szemre a szelíd ribizlinél is szebbek, ízük viszont rosszabb. Nem mintha a szelíd ribizlit sokra
becsülném.
Az erdő alját ellepő sokféle növényzet közül legkutyább a devil club, az „ördögbuzogány". Nem
tudom, magyarul minek hívják ezt az embermagasságú, tüskésszárú, sőt tüskéslevelű növényt, amely
az alaszkai vadászt ugyanúgy elszórakoztatja, mint a wait- a-bit tüske az afrikait. Az ördögbuzogány
hatalmas, húsos levelének teteje sima, ártatlannak tetsző. Alját azonban apró, kaktusszerű tüske
borítja, mely nemcsak szabadon levő testrészeidbe törik bele, hanem ruhádat felszakítva, még az
alatta levő bőrödbe is horgot vet. Kezem már vörösre dagadt a gyulladást keltő tüskék, valamint a
fekete szúnyogok kombinált szúrásaitól.
Eredménytelen erdei kirándulásunk végeztével felpakoljuk a medvebőrt és megszokott part menti
csapásunkon hazafelé indulunk. Szép csendes az este. Szótlanul haladunk mi is, egyfelől a szelíden
sustorgó tenger, másfelől a komolyan hallgató ősfenyves között.
Az erdő felett, szédítő magányából néz le ránk a „jeges tűzhányó", az Iliamna hófedte feje.
Békésen füstölög ő is, vacsora utáni pipáját szívja. Ilyenkor valóban nem hinnéd, hogy meg is tud
haragudni. Pedig hallom, harmadéve a tengerszoros közepéig dobálta romlott gyomrának tartalmát
Még a túlsó partot is be- hamvazta.

SZEPT. 13.
CAMP „MUDDY RIVER"
Ismét szép napos az idő! Azért említem ezt reggelenként ilyen nyomatékkal, mert állítólag a
csodával határos. Ilyenkor tíz nap közül kilenc rendszerint viharos, a napnak pedig egyáltalán nem

szabadna kisütni szeptember havában.
A medvebőrrel való piszmogással telik a délelőtt. Nagy, sötétzöld döglegyek mérhetetlen
sokasága még tegnap, nyúzás közben tenyésztelepül választotta a szép, sűrű medvebundát: teleköpte
apró, sárga petével. Délig válogatjuk a hosszú szőr közül.
Pontosan megmérjük a bőrt: 225 centiméter hosszú, tehát valamivel rövidebb, mint amennyire
becsültük. Óriásmedvék közt kis medve, de erdélyi medvék közt óriás lenne.
Délután Andyvel ladikba ülünk, azon indulunk a Muddy Riveren felfelé. Hol szűkebb, hol
tágasabb, helyenként tán tizenöt méter széles is lehet a patak. Sebes vizű, egymást éri benne az
örvény. Hol evezünk, hol a partról húzzuk kötélen, hol pedig hosszú csáklyafakkal toljuk felfelé a
ladikot, de bizony nem valami sokra megyünk vele. Hamar belefáradunk. Parthoz is kötözzük
nemsokára, alig két kilométerre a tábortól, s gyalog igyekszünk tovább.
Ez még tán a hajózásnál is keservesebb munka. Égnek meredő sziklafal szegi a partot, alját sűrűn
benőtte a vadjuh-vadászatról ismert, átkozott égerbozót. A karvastagságú, összevissza tekeredett ágak
behajolnak a rohanó patak fölé, csak bonyolult kígyómozdulatok árán lehet köztük áttornászni.
Közben minduntalan meg-megcsúszunk a síkos partban, s úgy beleszorulunk a százkarú bokrok közé,
hogy csak késsel tudjuk egymást kiszabadítani. Jó másfél órát izzadunk, mire az égeresen
átvergődünk. Pedig nem hiszem, hogy egy kilométernél szélesebb.
Mocsaras, berkes tisztásra érünk ki, ahol három ágra szakad a Muddy River. Látszik, hogy nagy
esőzés vagy hóolvadás idején egyesül a három ág, s egyeden folyóként szalad a széles mederben. De
most hosszú kavicszátonyok választják el őket egymástól. Olyan itt a Muddy River, mintha
éheztetnék. Lesoványodott, kilátszanak a bordái.
A folyóágak közti kavicsszigetek tele vannak medvenyommal.
Régi is van, új is. Van levesestányér nagyságú, s van akkorka bocsnyom, hogy még a fél
tenyerem se férne bele. A jelekből azt hihetné az ember, hogy az egész környék medvéi itt
találkoznak. Nem is megyünk tovább, ennél biztatóbb helyet hiába is keresnénk. Bebújunk az égeres
szélébe, onnét lesünk ki a tisztásra.
Sokáig itt ülünk, azonban a szúnyogok csípésén kívül nem akad egyéb szórakozásunk. A sötétség
beállta előtt egy órával abba is hagyjuk a lest, napnyugta után lehetetlenség az égersűrűn átvergődni.
így is eléggé belefájdul a derekunk.
Annál kellemesebb az út másik része. Ülünk a ladikban, vitetjük magunkat a hangtalanul futó,
csak az örvényeknél meg-megbuggyanó árral, s nézzük a nagy aranytányér-teliholdat, amint tágranyílt szemmel támad fel tengeri sírjából. Igaz, hogy közben kétszer is zátonynak sodródunk.
Hajszálon függ, hogy puskástul ki nem fordulok. Mégsem nyúlunk az evezőkhöz, míg csak táborunk
irányában ki nem kötünk.

Viharban, esőben, szélben
SZEPT. 14.
CAMP „MUDDY RIVER"
A mai napot sajnos nem kezdhetem a megszokott kellemes bejelentéssel. Megváltozott az idő:
borús, szeles. Észak felől ólomszínű fellegek közelednek.
Egész napi kirándulásra készülünk. Fel kéne nyomulni a folyón, amennyire csak lehet. El kéne
érni a bizonyára már fent, a mellékpatakokban járó lazacokat, mert kétségtelen, hogy a medvéket is
ott kell keresnünk.
Nemcsak élelmet, pokrócokat is viszünk magunkkal, hogy legyen mibe takaróznunk, ha éjjelre
netán kint szorulnánk. Ma mind a hárman megyünk, ketten nem bírunk a nehéz ladikkal. A tábort
tehát magára hagyjuk. Hogy kirabolják, attól nem kell tartanunk, háromszáz kilométeren belül senki
sem jár itt rajtunk kívül. Ha csak valami játékos medve rá nem talál. Andyvel nemegyszer előfordult
®ár, hogy mire este hazament, a medvék szétszórták a tábort. Biztonság kedvéért madárijesztőt
állítunk a sátrak elé. Szépen felöltöztetjük. Leffegő karjait meg-meglebegteti a szél, konzervbádogból
készült kolomp csörög a nyakán. Remélem, nemcsak madarat, medvét is meg tud ijeszteni.
Fél kilenckor indulunk. Evező, csáklyafa, kötélhúzás segítségével elég könnyen felnyomakodunk
addig a pontig, ahol tegnap elakadtunk. Minthogy azonban a tegnapi égeresből többet nem kérünk, és
különben is szükségünk lesz a ladikra, elhatározzuk, hogy mindenáron tovább toljuk. Andy és
Hjalmar szó nélkül belemászik a helyenként kötésig érő jeges vízbe, úgy nyomják felfelé a hajót.
Ahol valamelyest járhatóbbá válik a part, kiszállnak, s hosszú kötélen vontatják. Nekem egyéb
dolgom sincs, mint hogy ülök a ladikban, és jókora rúddal böködöm a partot, ha nagyon közel talál
jönni.
Kiérünk a nagy tisztásra, ahol tegnap leselkedtünk. Nem állunk meg, mert még itt is kevés lazac
mutatkozik. Habár imitt-amott már felvetődik egy-egy loccsanó ezüstvillám.
Most már könnyebben haladunk. Az emberek kint járnak a széles meder kavicsos partján, húzzák
a ladikot, én meg csáklyafával tolom. Hál'isten, a reggeli időváltozás veszélye is elmúlt. Szépen
kisütött a nap, javában villogtatja Iliamna füstölgő csúcsának jégruháját.
Egy óra tájban kikötünk. Eszünk egy-két almát meg egy tábla csokoládét, aztán hozzálátunk a

terep tanulmányozásához. A patak medre itt mind tágasabbá válik, lehet már vagy hatvan méter
széles. Vize viszont jóval keskenyebb, mint odalent a tábor táján. A széles meder sok kavicszátonya
minduntalan ágakra szaggatja a patakot. Megesik, hogy négyfelé is folyik, aztán ismét egybeolvad.
Mind a homokzátonyokon, mind a nagy meder partján meglehetősen sok a friss medvenyom. Hal is
sűrűbben mutatkozik már, mint odalent. Most is, ahogy reggeliztünk, vagy húsz is felvetette magát.
Tovább nemigen mehetünk, mert véletlenül a legvékonyabb patakágba tévedtünk, s ez immár
annyira elapadt, hogy minduntalan megfeneklünk benne. Mire pedig visszanyomakodnánk, hogy a
hajózható, mély ágba forduljunk, túl sok időt vesztenénk. Itt maradunk hát, itt választunk alkalmas
leshelyet.
A széles folyómeder mindkét partján medveváltó látszik. Ezek valamelyikén kellene elülnünk; jól
leláthatnánk a mederbe, alkalmas takarásunk is lenne. De korán van még, esteledés előtt úgyse igen
mozgolódik a vad. Andy azt ajánlja, próbáljunk az égersűrűbe vezető váltók valamelyikén bemászni,
aminek nem sok értelmét látom; minthogy azonban ő többet ért a medvevadászathoz, nem akarok
ellentmondani.
Hiszen bár mondtam volnál Másfél órás, nagyrészt négykézláb való csúszás-mászásunkkal
egyebet nem eredményeztünk, minthogy a netán közelben tartózkodó medvét alaposan megijesztettük.
Két-három méternél tovább nem látni odabent, így kísérletezésünk teljes kudarccal végződött.
Most, hogy végre kikeveredtünk az átkozott sűrűből, itt lenne az ideje a lesbe ülésnek.
Kilátásainkat ugyan alaposan elrontottuk, ma ugyan hiába várunk bármit is. Át kell tehát jutnunk a
túlsó partra.
Miközben Andyvel a sűrűt másztam, Hjalmar visszahajtotta a ladikot, befordult a mély patakba,
azon jött fel. így aztán hamarosan átkelünk.
A part mentén szaladó váltón annyi a friss nyom, azt hinnéd, reggeltől estig jönnek-mennek rajta
a medvék. De az égersűrű leér a vízpartig, ágai ráhajolnak a váltóra, nem lehet ellátni két méterre
sem.
Kissé odább mégis találunk egy kis füves tisztást, mintegy harminc lépés hosszút; ennek közepén
üljük el a medveutat. A magas fűbe jól le tudunk húzódni, s innen legalább ellátunk jobbra is, balra is
vagy tizenöt-tizenöt lépést. Ha tehát a part menti váltón közeledne valami, időben észrevehetnénk.
Egy jó órája itt ülünk már, de még csak egy bogár sem mutatkozik. Ándy és Hjalmar hanyatt
fekve szundikálnak, belefáradtak a ladikázásba. Csizmájukat is levetették, itt száradnak előttünk a
patakparton. Elült a szél, csak a víz örvénylése hallatszik, meg a fel-felvetődő lazacok csattogó
csobbanása.
Gondolataim ráérnek hazaszökni, a bőgő szarvast rejtegető, enyhén rozsdásodó, makkhullató
erdőkbe. Két háborús évet kivéve, soha el nem mulasztottam a magyar szarvasbőgést! Huszonkét év
óta először lettem hűtlen a szeptemberi tölgyerdőhöz. Ily hosszú kitartás után igazán nem veheti rossz
néven, ha egyszer másra is szemet vetek.
De azért, hogy eszembe jut, mintha kissé elszorulna a szívem.
Ha úgy most, esti cserkészetre egyszeriben hazarepülhetnék, bezzeg nem soká kéretném magam.
Hiába, nagy dolog az ilyen huszonkét évi hűségi
― Mi az? Mi mozgatja ott az égerbokrot?
Akárcsak szarvasbika verdesné, úgy hajladozik ide-oda... De mit beszélek, hiszen Alaszkában
vagyok. Medvelesen...
Közvetlen a patakparton, alig tizenöt lépésre, ahol a medveváltó eltűnik a sűrűben ― ott inog az
égerbokor. Hátranyúló kezem oldalba nyomja a szundikáló Andyt, de szemem nem ereszti el a mozgó
bokrot...
A következő pillanatban már szét is nyitja egy ― irtózatos nagy medvefej...
Nőttön nő, lassan közeledik a váltón...
Pillanatok alatt játszódik le a többi. Gyorsabban, mint leírhatnám, gyorsabban, mint olvashatnák.
Puskám célgombja a nagy fej közepén fehérlik...
― Nagy medve ? ― súgom hátra Andynek.
― Nem látom! ― feleli.
A fej mind nagyobb lesz ― tíz lépés ― nyolc... " ― Lőjek?
― Nem látom!
Nem várhatok tovább, hiszen ránk lép...
Pedig észre sem vett még ― jaj, mekkora medve!
― Durr!
Mint az üres zsák, úgy összelöttyen. Hátára henteredik, mind a négy lábát égnek mereszti...
Felugrunk ― embereim csak most látják meg: ― Az ördögét, ez aztán medve!
Nagyot rúg magán ― a magas patakpart szélére fordul. Lábát ismét égnek taszítja ― még egyet
rúg ―, átfordul, és ― nagy loccsanással belezuppan a folyóba...
Feje víz alá merül, de óriáskarmú talpa hadonászva fenyeget a levegőbe...
― Hamar a hajókötelet, hurkot a lábára, el ne vigye a folyó! Ha még egyet taszít magán, teljesen
elmerül!
S már repül a hurok, el is kapja a lábát. Ugyanakkor azonban ismét átfordul az irtózatos test. ―
Véres-vicsorgó feje hörögve emelkedik ki a vízből...
Eldobom a kötél végét, felkapom a puskát, és újból belelövök
á szegény, tehetetlen óriásfejbe. Mint súlyos kő, úgy loccsan vissza a patakba.

Egykettőre fához tekerjük a kötelet, melynek hurkos vége a medve hátsó lábát fogja. A többi
három láb még mindig tiporja a levegőt, de mind lassabban, mind gyengébben... Legyezőformára
szétfeszülnek az ujjhosszúságú karmok ― néhány csúnya, vörös buggyanást vet fel a víz ― aztán
csend...
A folyó nyugalmasan folytatja útját. Az Iliamna havas tetejéről Ügy száll fel a vékony füstoszlop,
mint valami békés házikó kéményéből. Mi pedig itt állunk a parton, az elmúlt percek izgalmától
jóformán szótlanul, s kapaszkodunk a kötélbe ― a halott óriásmedve horgonykötelébe.
Óriásmedve I Erre aztán valóban ráillik. Rettenetes nagy állat. Nem félelmetes, mint az oroszlán
vagy a bivaly, de nagysága elképesztő.
― Úgy látom, a javából való ― hallom Andy megnyugtató Ítéletét. ― Jó kilenclábas lehet.
Habár a bundája elég gyatra állapotban van.
Hét-nyolcmázsásra becsüljük. Bundája bizony elég silány; egészen rövid, egyszínű
gesztenyebarna nyári szőr. Holott a tegnapelőtti, amely légvonalban ide legfeljebb öt kilométerre
eshetett, már hosszú télikabátot viselt.
Mindig hallottam, hogy minél nagyobbak a kodiakmedvék, és minél dúsabb halkoszton élnek,
annál rosszabb a szőrük. A valódi óriások közt nagyon ritka a szép bunda. Andynek igaza lehet:
― Ez ― mondja ― síkföldi medve, azért ilyen rossz még a sző re. A másik bizonyára fentr
ő l jött le a „ highland"-bő l, ott már hideg van, azért volt téli sző rben.
Megvan hát a nagy medve I Eddig eljutottunk volna, idáig könnyen ment a dolog. Most azonban
következik a probléma: hogyan húzzuk ki a patakból? Nyolc mázsa medvehúst hogy emeljünk ki
hárman? Hogy nyúzzuk meg? Nincs hova küldenünk segítségért. A jó tanács most bezzeg sokat érne.
Elővesszük a ladikból a két baltát, nekilátunk a favágásnak. Négy-öt jókora fát kidöntünk,
törzsüket másfélméteres rönkökre daraboljuk, ezekből építünk csúsztatót.
Az a tervünk, hogy a velünk levő kötelekből valamilyen csigasort vetünk a parton álló fákra,
azzal próbáljuk kihúzni a medvét 4ferdére fektetett csúsztatóhídon.
Lángelméjű terv, ez tagadhatatlan. Elméletben kitűnően be is válik. Gyakorlatban kevésbé.
Elszakadnak a kötelek, mi is majd beleszakadunk, annyira húzzuk, de a medve meg sem mozdul.
Most már elhiszem, hogy ez a világ legnagyobb ragadozója. Akárcsak vízilovat akarnánk partra
vontatni. Hiába volt a szorgalmas favágás.
―

Építsünk gátat a medve elé, arra majd csak felhúzzuk valahogy a patak sodrának

segítségével ― villan fel Andy agyában az újabb elmeláng.
Az alaszkaiak hozzászoktak ahhoz, hogy az előttük álló feladatot mindenáron meg kell oldaniuk.
Saját két kezükkel, idegen segítség nélkül. Akármilyen lehetetlennek látszik is. Feladat legyen a
talpán, amely az alaszkai prémvadászt el akarja csüggeszteni!
Engedelmeskedve Andy parancsának, szorgalmasan építjük a medvegátat. Jobban mondva
zátonyt. Nagy földcölönköket döntünk ki a partból, bele a vízbe, a félig elmerült medve elé. Rőzsecsomókat hordunk az olvatag földdarabok tetejébe, partra mosott fákat, köveket, újabb földet, újabb
ágakat. Mikor már szépen felmagasodott a zátony, jól megtiporjuk. Aztán elővesszük az előbbeni
kísérletünknél csütörtököt mondott csúsztatórönköket, azokat feszítjük a medvetest meg a zátony
közé. Lám, tán mégse volt hiába a favágás.
Végül összecsomózzuk a szakadt köteleket, ráhurkoljuk a medve első lábaira, másik végét
átvetjük egy vastag fa derekán, aztán nekifeszítve lábunkat a fa törzsének, húzzuk a kötelet...
Ropog a nadrágszíj, feszülnek az izmok és ― mozdul a medve!
― Hóóó-rukk! Hóóó-rukk!
Minden rukkra néhány centivel feljebb. A patak is segítségünkre siet. Meggyorsítja folyását,
szorgalmasan nyomja, tolja felfelé az óriás testet, mely hason fekve, mind jobban és jobban
emelkedik ki a vízből.
Háromnegyed része fent fekszik már a gáton, utolsó negyede még a patakba ér. De megakadt,
tovább egy centit se mozdul, bármennyire erőlködünk. Megelégelte a húzkodást.
― Nem baj ― szól Andy ― , helyben vagyunk már. Az utolját megnyúzom a víz alatt is.
Alkonyodik. A tűnő világosságból éppen csak egy-két fényképre futja. Ladikba szállok, onnan
örökítem meg a zátonyon nyugvó medveóriást. Aztán megkezdődik a nyúzás. Egy ideig csak megy
valahogy, a part felőli oldallal aránylag gyorsan elbánunk. A másikkal már több a vesződség.
Szerencsére tiszta az idő, nem állja útját a holdvilágnak. Annak fénye mellett folyik a munka.
A ladikot a zátony mellé húzzuk és jól megkötözzük, nehogy a patak sodra elvigye. Andy és
Hjalmar beszállnak, onnan folytatják a nyúzást. Én pedig tüzet rakok a parton, egyrészt mert didergek
a hidegtől, másrészt, hogy jobb világításuk legyen a nyúzóknak.
Jólesik melegedni a pattogó tűz mellett. Szikravető lángja kísérteties fényt szór a patakban
munkálkodókra. Disznóölésre emlékeztet a kép. Mintha nyolcmázsás óriás disznót szabdalnának a
ladikban térdeplő, véres kezű alakok. Barbár látvány. Pogány időkből való. Emlékezetembe mélyen
bevésődő.
Éjfélre jár, mire meztelenre vetkőztetik a medvét. Az átfordítással volt a legtöbb baj. A víz alatti
résszel sem egykönnyen bántak el. De sikerült minden. A lenyúzott, lefejezett medvét belefordítjuk a
patakba. Egyék meg a lazacok, eddig úgyis ő ette a lazacokat. Szépen összehajtogatott bőrét pedig
beemeljük a ladikba. Helyet is foglalok rajta, indulunk mindjárt hazafelé, csak az embereket várom.

Egyelőre még a parton keresgélik az elszórt baltát, puskát, köpönyeget, tarisznyát, s eloltják a már
amúgy is parázzsá égett tüzet.
Utazunk lefelé a halk szavú, csillogó patak hátán. Andy a ladik orrában ül, Hjalmar a végében,
evezővel tartják távol a partot. Én a középső ülésen trónolok, a medvebőrön. Nem a legkellemesebb
ülés, csuromvizes. És milyen büdös halszagú! De az a fő, hogy itt van alattam. Innen már el nem
szaladhat.
Kellemetlen hideg van, átáztunk nyúzás közben. Jól meg is fázunk, mire hazaérünk. Itt jut csak
eszembe, hogy vége a medvevadászatnak, megvan a második medvém. Pedig még csak 14-ét Írjuk, a
hajó csak kilenc nap múlva jön értünk. Kilencnapi tétlen várakozás a telelni készülődő vadonságban.
Nem a legrózsásabb kilátás. Főleg ha elgondolom, hogy mindössze egy sátorlap lesz köztem meg az
időjárás között.
Lakatlan táborba nem jó hazaérkezni. Különösen nem jó éjjel, átfázva, éhesen. Se vacsora, se víz,
se tűz, de még csak tüzelő sincs.
Van helyette nagy medve!
Egyikünk a forrásra szalad vízért, másikunk tüzelőt aprít; gyertyát gyújtunk, bedurrantunk a kis
vaskályhába. Ledobom átázott ruhámat, megkeverem szokásos esti italomat: fél pohár vízbe aprított
narancsot ― Anchorage-ból hoztam egy tarisznyára valót ―két kockacukrot, meg egy kiadós adag
whiskyt. Pipára gyújtok.
Nincs, akivel cserélnék!
SZEPT. 15. CAMP „MUDDY RIVER"
Jéghideg szél dühöngött egész éjjel, majd elvitte fejem fölül a sátrat. Ha befűtök a kályhába,
néhány perc alatt akkora hőség támad, nem lehet tőle megmaradni a hálózsákban. De ha kialszik,
olyan hideg lesz idebent, hogy még befűtés céljából se vagyok hajlandó kibújni. Éjjel tehát nem sok
hasznát veszem a kályhának. Kalapban kell aludnom, mert fejem nem fér be a hálózsákba.
Még az ivópoharamban is fenékig fagyott a víz reggelre. Most azonban ― tizenegy órára jár ―
olyan melegen süt a nap, valósággal sütkérezni lehet. Ilyenkor egyszerre előjön a temérdek szúnyog,
töltőállomásnak használja már amúgy is szép vörösre dagadt kezünket, arcunkat. A zöldhasú
döglegyek sem restek, ezrével -sereglenek a friss medvebőrre. Kerül belőlük a sátorba is elég, zsong
tőlük az egész tábor. Érthetetlen, hogy meg nem veszekednek a hideg éjszakában. Délután három óra
tájban egyet sem látni már; hova bújhatnak, hol éjszakázhatnak, hogy másnap délre ismét ilyen
erőben vannak?
Kétszáznyolcvannégy centi méter hosszú a medvém bőre. Ötvenkilenc centiméterrel hosszabb a
tegnapelőttinél. Koponyája pontosan félméteres, míg a tegnapelőttié csupán harmincnyolc centi.
Ez már aztán valóságos kodiakmedve! Osztályozása nem sok fejtörést okozna a tudósoknak.
Kanmedve ez is. Andy mintegy tizenötévesre becsüli. Bőrét a sátor előtti vén gyapotfára feszítjük,
fenyképezgetjük, méregetjük, csodálgatjuk, kefélgetjük egész délelőtt. Olyan émelyítő halszagú,
hogy Ketchikan ehhez képest kismiska. Sok lazacot megehetett, hogy még a bőre is attól bűzlik.
Ez bizony váratlan szerencse. Ki hitte volna, hogy már negyednapra elkészülök, hogy két nagy
medvebőr lóg majd a sátram előtt?
Vajon a többieknek is ilyen könnyen megy-e? De jó lenne, ha izenhetnénk egymásnak. Hetven
kilométerre vagyunk egymástól Ha tudnám, hogy három napig csendben marad a tenger, tán át is
evezhetnénk? Két nap alatt tán oda lehetne érni. De Andy nem veszi komolyan ajánlatomat:
― Ezzel a lélekvesztővel? Megpróbálhatja, de én el nem kísérem, arról jótállok!
Az a baj, hogy köztünk s barátaink közt vagy negyven kilométernyi meredek ― helyenként
harminc méter magas ― sziklafalból áll a part. Ha tehát ezen a darabon vihar érné a ladikot, hozzá
csapná a sziklához anélkül, hogy ki lehetne kötni. Gyalog még kevésbé lehetne odaérni. A sziklás
parton nem lehet járni, a tenger közvetlenül a falak alját mossa, hullámait nekicsattantja a szirteknek.
Bent a hegyek közt meg éppenséggel nem lehetne haladni; járhatatlan gleccserek állnák utunkat.
Szóval, bárhogy törjük is fejünket, mégiscsak itt kell maradnunk. Pedig de sajnálom ezt a kárba
vesző kilenc napot! A jávorszarvasra úgyis kevés időt szántunk, alig egy hetet. Most már mehetnénk,
kihasználhatnám az „indián nyár" utolsó napjait, kedvemre válogathatnék a nagy lapátosok közül.
Csak rádiónk lenne hát! Csak átszólhatnánk Anchorage-ba azért a rozsdás Tulipánkirálynéért.
Vagy legalább más hajó járna erre néhanapján; tűzrakással vagy integetéssel talán észrevétethetnénk
magunkat. Azt ugyan leshetjük. Erre még véletlenül sem vetődik hajó. Ha a nagy gépem itt lenne,
megpróbálnék medvét fényképezni Mindenesetre kijárok majd, talán találkozom fekete medvével.
Andy szerint akad néha errefelé is. Azt lőhetek, akárhányat. Csak valami rettenetes nagy
barnamedvével össze ne botoljak, mert hátha nem állom meg a kísértést. Akkor aztán ― amilyen
szigorúak az alaszkai vadásztörvények ― még elkoboznák medvebő reimet.
Három rekedtszavú holló száll a közeli fákra meg két szarka. Érzik a dögszagot, meg akarják
kóstolni a medvebőrt. Kihozom a kis „Walter"-t, azzal csettegetek rájuk, mert utóbb még
ideszemtelenkednek. Elijesztenem igen, de eltalálnom sehogy sem sikerül őket. Célgomb nélkül
nehéz szarkát lőni.
Most látom a térképen, hogy a fehér tűzhányó tetejéről át lehetne látni a Bering-tengerre. Vajon
megmászták-e valaha az Iliamnát? Andy szerint még soha. Nem mintha efféle dicsőségre vágynék.
Még ha a világ legnagyobb medvéje várna rám odafent, tán még akkor sem. De mégiscsak érdekes,

sőt lélekemelő érzés ilyen hegy alatt lakni. Tetejére soha nem lépett ember lába! Évezredek óta őrzi
elérhetetlenségét. Bevehetetlen vár maradt!
Remélem, az Iliamna még sokáig megtarthatja szüzességét. Kívánom, hogy még időben lerázza
magáról, s nyakon öntse egy-két vödör lávával a fejére igyekvő alpinistát, mielőtt tetejére tűzné azt az
undok trigonometriai jelet.
Az ilyen hegy addig gyönyörű, míg homlokát az ismeretlenség varázskoronája díszíti, nem pedig
hegymászók cégére. Sokkal szebb így lentről elképzelni, mint az ottjártak szájából hallani, hogy mi is
van odafent. Jobb szeretem azt hinni, hogy lelőtt óriásmedvék szellemei lakják fehérszakállas törpék
alakjában, s hogy ott, a kráter felett lógó aranybográcsban ezüstlazacot főznek, semmint azt olvasni,
hogy megmászója légzési nehézségekkel küzdött, és négy lábujja lefagyott.

SZEPT. 16. CAMP „MUDDY RIVER"
Harmadik napja immár, hogy reggelente meglátogat bennünket a szürke mókus. Ahogy kibontom
a sátorajtót, már ott ül a fenyőfán, s mihelyt meglát, rémülten ide-oda ugrándozik, hangosan
kuncogva. Most is akkora pánikot rendez itt a fatetőn, mintha ma fedezte volna fel a tábort. Tegnap is
így tett, tegnapelőtt is. Nyilván minden reggel idejár felháborodni.
Beborult az idő, erős szél támadt. Már tegnap elhatároztam, hogy a mai napot fókákra szánom.
Szeretnék közülük összeszedni egy bundára valót. Négy-öt fókabőrből, úgy hiszem, kitelik. Andy és
Hjalmar még úgyis a medvebőrökkel bajlódnak, nagyobb kirándulásra tehát semmiképp sem
mehetnék.
De fókát lőni nehéz feladat. Sokkal nehezebb, mint óriásmedvét.
Mert az itteni fókák nem tartják be a rendes fókaszokást, nem másznak ki a partra vagy a
homokzátonyokra sütkérezni. Világért se mutatnának a vadásznak olyan céltáblát, amelyet el is
lehetne találni. Naphosszat a vízben tartózkodnak, csak néha pillantanak fel egy-egy rövid
körültekintésre, rekedt kiáltásra, hatalmas ásításra. De mire a puskát felkapod, mire célba tudnád
venni a fekete fejet, már le is bukott. Újabb öt percet várhatsz, mire ismét megjelenik ― éppen
ellenkező irányból, mint ahonnét vártad. Végül is mérgedben odalősz. Kapásból, célzási idő híján. De
két-háromszáz lépésről, a nyugtalan vízen ide-oda hintázó, öklömnyi fókafejet eltalálni ― nem lövési
ügyesség kérdése. Tisztán a véletlené. Mert a fejét kell ám eltalálnod, azt a fényesfekete golyót, ha a
bőréből bundát akarsz csináltatni. Nem mintha a testlövés megrongálná a bőrt. Hanem azért, mert a
testbe talált fóka lemerül, soha többé nem látod. A fejbe lövött viszont fentmarad a víz színén,
beevezhetsz érte, kihúzhatod. Hogy ennek mi a magyarázata, magam sem tudom, de azt hiszem,
abban keresendő, hogy a felbukó fókának más részét, mint a fejét, nem is igen találhatod el. A
víztükör megugrasztja a golyót, tehát valószínűleg eltéríti az olyan lövést, amely különben a víz alatt,
a láthatatlan testet érte volna.
Apály idején reménytelen a fókavadászat. Messze kint úszkálnak a szabad vízen, három-négyszáz
lépésnél közelebb egyet sem láttam a parttól. De mikor betódul a dagály, magával hozza a fókákat is,
észre se veszik, hogy besodródnak az öbölbe. Vagy tán lustábbak is annál, semhogy a sebes ár ellen
küszködjenek.
Ilyenkor lehet őket megfogni. Ilyenkor se egykönnyen. Mert módfelett vigyázatosak,
fel-felbukkanó fejük másodpercek alatt körültekint, kitűnő szemük egyeden pillantással lefotografálja
a környezetet, a parton leselkedő szokatlan alakot, hirtelen mozdulatot. S ha egyszer a fóka valamit
észrevett, már fordulhatsz is hazafelé. Elúszik reménytelen távolságra, onnét pillant fel néha-néha.
Szemmel tart, közelebb többé nem enged.
Tíz óra tájban ülök ki, a dagály akkor kezd felém hömpölyögni. Széles, folyóforma meder szakad
a tengerbe, azon rohan be a víz, mielőtt a mintegy kétszázholdas öblöt elöntené. Itt ülök a meder
torkolatánál, mert az öbölbe sodródó fókáknak ugyancsak ez a bejáratuk. Remélem, itt a kapuban
lövéshez jutok. A parti sásosb alacsony ellenz t硤k tem magam el . Am
h偂 om, hason
fekve a magammal hozott pokr on.
Nemrégen várakozom, mikor mögöttem, a még teljesen száraz öböl közepén emelkedő
kavicszátonyon megpillantok egy fókát. Messzelátón azonnal felismerem, hogy fiatal, alig félanyányi
kölyök. Tüstént látom azt is, hogy nem önszántából hever a szárazon. Itt szorult, itt felejtkezett.
Behozta a dagály, de az apály elmulasztotta kivinni.
Mihelyt felugrom, azonnal meglát, pedig lehet vagy háromszáz lépésre. Elkezd evickélni,
uszonyozza a sarat. Törtetne a tengerbe vezető mederfenék felé; tudja, hogy arra van menekülésének
egyetlen útja.
Hamarosan elérem szegény tehetetlen kis borjút. Valóban, akár valami borjú, akkora jámbor
szemekkel bámészkodik rám. Kedvesen, álmosan pislogat, csodálkozó tekintetéből a rémület,
legkisebb jele se látszik. Felényújtott kalapomat érdeklődéssel megszagolja, de mikor szép, fényes,
szürkepettyes szőrét meg akarom símogatni, félreérti udvariasságomat. Dühös vakkantással felém
kap. Kezem helyett most már a puskatust nyújtom oda; élvezettel belemar mérgesen harapdálja, igen
rossz néven veszi, hogy nem bánja a harapását.
Húsz kiló körüli fókagyermek lehet. Idei kölyök, de sörtés bajúsza már olyan legényes, akár a
felnőtteké. Vinni akarom, de sehogy sem engedi. Így aztán, mintán lefényképezem, szép lassan
elhajtom a víz felé. Evickélünk vagy húsz lépést, aztán szépen pihenünk egy kicsit. Messze esik a
tenger, egyszeri evickélésre sok lenne a fokácskának. Mikor kifújta magát, továbbcsúszunk.
Végre, lihegve-szuszogva elérjük a tenger szélét. Végsőt rúg magán a szökevény — ő ugyanis

annak hiszi magát —, s beleloccsan a vízbe. Sebtében lebukik. Csak odakint, vagy kétszáz lépésre,
ott pillant fel először. Büszkén vigyorog, sőt hangosan fel is kacag:
— Haha, mégiscsak kifogtam rajtad! Ha fiatal vagyok is, olyan egyszerűen mégse lehet velem
elbánni!
Visszaülök a leshelyemre, időközben a dagály már jól felduzzadt.
Nemsokára be is hoz két nagy fókát, de csak akkor veszem észre őket, mikor bent bukdácsolnak
az öböl közepén, vagy százötven lépésre. Pedig itt kellett bejönniük előttem, más bejárásuk nincs. De
itt még tengeralattjárók voltak, csak most, az öböl közepén dugdossák fel periszkópjaikat. A még
idebent is elég nyugtalan vízen bizony vajmi kétséges célt mutatnak. Hat golyót pazarolok rájuk. Fel
se veszik.
Utálattal otthagyom őket.
Elmentem egyet sétálni a part mentén. Elfelejtkeztem Andyről. meg Hjalmarról, az öböl szélén
meghúzódó táboromról Magányos hajótöröttnek képzeltem magamat. Ez igen szórakoztató dolog,
főképp abban a megnyugtató tudatban, hogy meleg vacsora és fűtött sátor van fél óra járásnyira.
Ismét találtam partra vetett ladikot Nem új jövevény, nem is mostanában érkezhetett. Naponta
mégse dobál ki ladikokat az óceán. Táborunktól balra találtam, azon az oldalon, amerre még nem is
jártunk. Sötétzöld ladik volt valamikor. Kicsi, jeltelen. Vajon ez meg honnét került ide? Kit
boríthatott fel a nagy, vizes sírba, mielőtt idejött pihenni ő is?
Tarka kavicsokat szedegettem. Olyan ez a part, akár a festékes láda. Azzal mulattam, hányféle
színű kavicsot tudok összeszedni. Találtam néhány szép kagylót is. Apró, tojásdad, halványpiros
bélűt, akárcsak a jól ápolt női köröm. Teleszedtem a zsebemet mindenféle szeméttel.
Aztán leültem a ladikhulla oldalára, ottmaradtam napnyugtáig. Hallgattam a robajjal megtörő
hullámok álmosító, lobogó fehér sörényű hullámparipái, amint csatasorban lankadatlanul rohamozták
a partot... Szabadjára engedtem csapongó szárnyú fantáziámat, hiszen a mai kapkodó világban kevés
alkalma nyílik zavartalan sétarepülésre.
De mihelyt végigszaladt hátamon a leszálló est borzongató érintése, abbahagytam a mélázást.
Kiszórtam a zsebeimben nehezedő kavics- és kagylógyűjteményt, és hazamentem vacsorázni.

SZEPT. 17.
CAMP „MUDDY RIVER"
Az este nekiálltunk, megreparáltuk a kis Walter-karabély letört célgombját. Rozsdás szeg fejéből
olyan patent célgombot ráspolyoztunk, minden fegyverkovács nyála kicsordulna tőle. Nagyszerűen
lehet vele célozni. Hogy találni is lehet-e, azt még nem tudom.
Az éjjel arra ébredtem, hogy kopog a sátor, megeredt az eső. Na — szóltam magamban —, most
aztán elbúcsúzhatsz a napsütéstől! De reggelre ismét szépen kitisztult. Süt a nap, érkeznek a
szúnyogok.
Elindulunk Andyvel, fel akarjuk keresni első medvém hulláját. Hátha mégis ráfanyalodott
valamelyik kollégája; habár az itteni medve nemigen kedveli a dögöt, amíg friss halat talál.
Szép, nagy, fehér fejű halászsast pillantunk meg útközben. Ilyet se láttam még, mióta itt
tanyázunk.
—Na, lássuk — szólt Andy —, mit ér az új célgomb!
Hát, mi tűrés-tagadás, nem sokat. Mert bár mesteri módon becserkeltem a fenyőfa legtetején ülő
sast, jól meg is céloztam, eltalálni mégsem tudtam. Igaz, hogy a kitett céltáblát eltaláltam utána. Most
aztán nem tudom, miben keressem a hibát, a célgombban-e, vagy pedig a sasban ?
Megérkezünk a medvedöghöz, de bizony nincs rajta egyéb 1 kövér, zöldhasú legyek tömegénél.
Ügy zsongnak-bongnak rajta, elhallik húsz lépésre. Semmiféle nyom se mutatkozik körülötte, nem
bántotta semmi. De nemcsak itt, útközben se találunk friss nyomot Úgy látszik, a lődözés meg az
emberszag nem tetszett a medvéknek; elpártoltak békésebb tájakra.
Leülünk az erdőszélen, megreggelizünk. Aztán elővesszük a messzelátót, s végigvizsgáljuk a part
mentét, a nagy tisztást meg a hegytetőket. Andy rendkívül alaposan csinálja az ilyet. Fél óráig se
veszi le szeme elől az üveget; minden fát, minden bozótot percekig fürkész. Az ő távcsöve elől
nehezen menekül bármi. Most is — én már régen abbahagytam a keresést, rég megállapítottam, hogy
semmit sem látni — megszólal:
—Egy feketemedvét látok.
De mindjárt hozzáteszi: — Vagy tíz mérföldnyire.
Valóban, a part menti hegylánc legtávolibb oldalában, fent, az égersűrűk feletti kopaszságban,
gombostűfejnyi fekete pont mozgolódik.
Feketemedvét nem lőttem még, ennek vadászatát nem is korlátozza törvény. Nosza, itt az alkalom,
lőjünk feketemedvét!
De előbb kiszámítjuk, hogy kedvező terepviszonyok esetén — kétnapi keserves munka árán
lehetne csak odaérni. Addig tartana, míg köztünk s a medve közt sűrűsödő égertengeren átjárást
baltáznánk. Az a medve tehát nem a mi medvénk. Akármilyen fekete.
Nemsokára ismét megszólal Andy:
— Azon a süvegforma hegyen fent jártunk akkoriban, öt évvel ezelőtt. Most jut eszembe, hogy
onnan letekintve, szép nagy tavat láttunk. El is határoztuk, hogy felkeressük, de aztán valahogy
elmaradt, sose láttuk többé. Pedig ha nem csalódom, annak a tónak itt kéne lenni a közelben. Úgy
emlékszem, nem messze látszott az erdőszéltől. — Mutatja az irányt. — Próbáljuk meg, hátha

megtaláljuk!
És már megyünk is, neki az úttalan őserdőnek.
Sok csúnya, járhatatlan helyen megfordultam életemben. Bizony az afrikai dzsungel sem
Andrássy út. De ehhez az erdőhöz képest csaknem annak lehetne nevezni Megengedem, hogy
óriásmedve számára kitűnő hely, de számomra — hogy egy igen tisztek barátom szavaival éljek —
„kissé fáradságos".
Az erdő alját kétméteres, sűrű, sárga gaz lepi be, s ebben a meglepetések végtelen sorozata
rejtőzködik. Váratlan szakadékok, hasig érő vízzel telt gödrök, egymás hegyén-hátán rothadó
fatetemek, tüskésszárú, lapuszerű növények, drótkötélfonathoz hasonló égerbokrok, málna-, ribizliés szederindák, éles sziklatömbök, rejtett vízmosások és patakmedrek, lábad alatt ijesztően megingó
mocsárkátyúk — ez mind itt bújik meg, bámulatos változatosságban, a fejed fölé érő sárga gazban.
Vén, korhadó fatörzs, amelynek rücskös hátára kapaszkodsz, hogy némi kilátást nyerhess,
egyetlen reccsenéssel szakad be alattad, hasig szorulsz a kelepcébe, várnod kell, míg társad
odavergődik, hogy kihúzhasson. Se látsz, se hallasz a rengeteg szúrós növénnyel összevissza
gubancolt fonadékban, egyetlen kívánságod marad csupán: minél előbb kikerülni ebből a
disznóságból. Hogy soha többé bele nem mész, ezt ötpercenként megfogadod. Én is sokszor
megfogadom. Kiszámíthatják, hányszor — négy óra hosszat tart az erdei séta. Dől rólunk az
izzadtság, rongyokban lóg a ruhánk, mikor váratlanul — sűrű bozót ágait feszítjük szét — előttünk
csillog az erdei tó!
Mindent megbocsátok Andynak, pedig már nem győztem szidni. Tízszer is ráparancsoltam, hogy
forduljunk vissza. Mindennek elmondtam. Ráfogtam, hogy öt évvel ezelőtt álmában látott tavat arról
a csúcsos hegyről.
És lám, mégis igaza lett. Itt állunk a tó előtt, amely első pillantásra elpárologtatja felgyülemlett
indulataimat. Szép nagy tó, lehet vagy ötven holdas. Vadonba rejtett, ismeretlen, névtelen víztükör.
Csodálatos tengerszem. Érdemes volt megizzadni érte.
Egyik oldalát meredek sziklafal szegi. Vagy harminc méter magasságban kiszögellő kőorom
látszik, magányos ezüstfenyő felejtkezett rajta. Könnyű oda felmászni. Kiálló kőpárkányokban,
sziklarepedések közül fakadó bozótokban jól meg lehet kapaszkodni. Hamarosan fel is érünk,
letelepszünk a viharvert ezüstfenyő alá, vastag, süppedő mohadunyhára.
Mintha mesterséges kilátóhelyen lennénk, mintha csak számunkra készítették volna ezt a
bársonyos páholyt, hogy annál jobban láthassuk a csodát: az elrejtett mesetavat, ősi békességét tán
soha meg nem zavarta emberi hang, titkai soha nem estek emberi szem prédájául.
Csendes, napsütéses az őszi délután, végtelen nyugalmat áraszt a tóra. Tökéletes zavartalanság,
időtlen mozdulatlanság honol ebben az ittfelejtett paradicsomkertben — mintha megállt volna felette
a világ kereke.
Aranysárga vízirózsák közt néhány tarkatollú madár úszkál: Harlekin récék (Histrionicus
histrionicus), a magas Észak lakói, a legpompásabb ruhájú vadkacsák! Amott meg szürkéskék
jégmadár üldögél a faágon. Mozdulatlanul kémlel a tóba: koppenhágai porcelánfigura.
És a lazacok! Itt vannak hát, ide gyülekeztek, mégiscsak utolértük őket. Szakadatlanul ugrálnak,
itt is, ott is felvetik magukat rózsaszín-ezüstös villanással. Valahány feldobódik: mintha valaki gyors
egymásutánban négy-ötöt tapsolna. De ez a folytonos halk csattogás legkevésbé sem zavarja a
fenséges csendet. Ellenkezőleg: emeli, színesíti, beszédessé, érthetővé teszi. Békességgé fokozza.
Kövér hód úszik el alattunk. Leejtek rá egy kavicsot. Nem ijed meg, csodálkozva feltekint.
Kétszer is körülússza a kavics loccsanásának gyűrűzését, nem érti, mi pottyanhatott oda? Aztán
folytatja útját. Lapátforma farka nyomán csillogó ezüstsáv remeg a vízen — könnyen nyíló, még
könnyebben összeforró sebhely.
Innét jóformán az egész tavat belátjuk, egyeden kis öblét kivéve, amelyre csak a nagy ezüstfenyő
túlsó oldaláról lehet letekinteni. Onnét, abból a rejtett öbölből, váratlan loccsanás hangzik De nem ám
a felvetődő hal loccsanása, hanem olyan, mintha nehéz kőszikla zuhant volna a vízbe...
Átugrom a fa mögé, de már csak a felkavart víz nyugtalanságát látom — meg nagy, fekete árny
pillanatnyi villanását...
Medve volt, halat fogott, eltűnt vele az égeresben. Vajon tudta-e, hogy itt leselkedünk, vagy csak
véletlenül választotta ezt a kis öblöt, a hosszú tópart egyetlen rejtett pontját? Talán nagyon is jól tette.
Megmentett a kísértéstől...
Halad az idő, előttünk még a négyórás törtetés, indulnunk kell. Pedig örömest elüldögélnék ezen
a sziklakilátón akármeddig. Napnyugtakor bizonyára jön ide több medve is, hiszen csak úgy bizsereg
a tó a sok haltól. Hód is sok lehet a tóban. Az öreg Jack, úgy látszik, nem fogdosta ki őket, pedig neki
ismernie kellett ezt a tavat. Jaj, dehogy! Mit is beszélek! Persze hogy nem ismerte! Hiszen különben
megbuknék mindazzal, amit az előbb a tó szüzességéről mondtam. Hogy így meg úgy, soha nem látta
senki. Persze hogy én vagyok az első. Persze hogy én fedeztem fel! Nem is az a vén Jack — isten
nyugosztalja valamelyik szakadékban.
Én vettem el a tó szüzességét. Tanúim a hódok!
Ez valóban kitűnő hódtanya lehet. Körül a parton rengeteg a lerágott égertő. Mintha éles balta
egyetlen vágásival metszették volna le. Mindig újból meglepődöm, mindig azt képzelem, emberi kéz
munkája. Vastagabb fát, mellyel egy harapásra nem bír a hód, kicsinyenként rág el. Csodálatos
szakértelemmel', először körülmetszi, majd szép hegyesre faragja, akárcsak mi a ceruzát. Addigaddig vékonyítja, míg csak ki nem dől. Aztán elcipeli, házat épít belőle. Hazafelé más útirányt
választunk. Rosszabb járás ez sem lehet amannál. Egy darabig valóban jobb is. Elég szaporán
törtethetünk előre. De aztán hamar elszégyelli magát az égeres, restelli, hogy őserdő létére ilyen
járható. Visszasűrűsödik becsületes alaszkai rengeteggé. Ki is izzaszt újból, tudja, mi a kötelessége.

De közben fel is frissít megint egy-egy tisztavizű csermellyel. Milyen élvezet az ilyen mellé lehasalni,
egy-két kalapkarimára valót meríteni belőle! Utána mindjárt jobban ízlik a gumibagó, vagyis a
rágógumi! Andyéktől már én is eltanultam. Szinte hiányzanék már, ha nem csámcsoghatnék.
Mikor éppen a legsűrűbb helyen kínlódunk, alaposan ránk ijeszt egy rongyos császármadár.
Akkora zajjal rebben fel az orrom előtt, úgy belerobajlik a nagy csendbe, hogy azt hiszem, medve.
Fenyőfára száll. Ráfogom a Waltert — letottyan. Ahá, úgy látszik, mégis jó célgombot
csináltunk!
A madarat, habár dögre esett, majd fél óráig keressük az aljnövényzet zűrzavarában. Végre
megvan. Valódi hazai császármadár. Ünnepi pecsenye!
Később még egy szép kormoránt is lövök a kis puskával. Ezt azonban nem esszük meg. Akár a
döglött halnak, olyan a szaga.
Vacsora után — éppen végeztünk a puskapucolással meg a ruhafoltozással — csodálatos égi
tüneményt veszünk észre.
Sárgászöld sugarak jelennek meg a csillagos mennybolton! Halványodnak, eltűnnek, de újra meg
újra felvillannak. Észak felől érkeznek, úgy tűnik, mintha ott valahol a láthatár mögött egyesülnének,
mintha valami óriás fényszóró elhalványodott sugárkévéi lennének. Néha hullámszerű rezgés szalad
végig rajtuk, ilyenkor többféle színben szikráznak, mint széllobogtatta, tarka szalagok. Aztán ismét
megmerevednek, ide-oda kóvályognak, végigseprik az egész égboltot. Sőt, mintha még hangot is
adnának: sziszegve szaladnak a csillagok közt, mint nagyon halk, nagyon halvány rakéták...
A sarki fény, az aurora borealis felejthetetlen tüneményében gyönyörködünk. A magas Észak
örök csendjéből érkező titkos jelzésekben. A sarkvidék szellemeinek éjféli fényjátékában...

SZEPT. 18.
CAMP „MUDDY RIVER"
Érdektelen nap. Jéghideg szél, borús, esős idő. Egész délután az öböl bejáratinál ültem, fókalesen.
Ügy látszik azonban, észrevehettek, mert egy sem jött be a dagállyal. Csak kint, a nyílt tengeren
mutatkozott két fej, jókora hullámok tetején. Egyikre rá is lőttem, persze eredménytelenül. Csak
véletlenségből lehetne eltalálni.
Az imént, vacsora közben, ismét a prémvadászatra terelődött a szó. Hjalmar — akinek ez a
kenyere — azt állítja, hogy a mai gereznaárak mellett megélni is alig lehet. 1929-ben, az amerikai
pénzbőség rekordévében, mikor soha túl nem szárnyalt magasságokba szöktek az árak, a
prémvadászokra is felejthetetlen idők jártak. Akkor nemcsak megélni lehetett a csapdázásból, meg is
lehetett belőle gazdagodni. Ma azonban, pedig még hat éve sincs a boldog időnek, bezzeg más a
helyzeti A prémesállatok megfogytak, gereznájuk ára pedig nemhogy emelkedett volna, lezuhant. A
régi árakhoz viszonyítva úgyszólván elértéktelenedett. Hjalmar zsebkönyvéből veszem a következő
adatokat:
Gereznaárak

Coboly ................................. db-ja
Hiúz ..................................... db-ja
Hód........................................ db-ja
Nyérc ................................... db-ja
Vörösróka ............................ db-ja
Szürkeróka (cross fox) .......... db-ja
Ezüstróka............................... db-ja
Pézsmapocok ....................... db-ja

1929-ben

65,— dollár
110,— dollár
40,— dollár
120,— dollár
35,— dollár
170,— dollár
400,— dollár
4,— dollár

1935-ben

8,— dollár
15,— dollár
10,— dollár
25,— dollár
8,— dollár
50,— dollár
50,— dollár
70, — dollár

Ebből valóban úgy látszik, hogy ma nem valami gyöngyélet az alaszkai prémvadászat. Ma nyolc
cobolyt kell fognod, mire annyit kereshetsz, mint öt évvel ezelőtt egyetlen cobolybőrön. Pedig az
nem minden bokorban terem ám! Évente két-három cobolynál többet nemigen fog egy vadász.
Előfordul,-hogy egyet se. Az ezüstrókaprém feltűnő áreséséhez a rókatenyészetek elszaporodása is
nagyban hozzájárul.
Ezek után alig hiszem, hogy ittmaradjak télire, prémvadásznak.

SZEPT. 19.
CAMP „MUDDY RIVER"
A jó időnek végleg befellegzett. Nem panaszkodhatunk, csoda, hogy eddig is kitartott. Zuhog az
eső, sípol a jeges szél. Teljesen megváltozott a világ képe. Eltűnt róla minden kedvesség, minden
szeretetreméltóság. Barátságtalan lett, nyomasztó, végtelenül szomorú. Az ember elkívánkozik innét.
Érzi, hogy már nem látják szívesen, hogy temetésre készülődnek, hogy pakolni kell, minél előbb.
Vége a játéknak, vége az élet tréfájának. Itt csak búsulni lehet már. Éhen veszni vagy megfagyni,
tetszés szerint.
Amíg ki-kisütött a Nap, amíg láthattuk a hegytetőket, az Iliamna füstölgő ezüstfejét, amíg
napközben bosszankodhattunk a szúnyogokon, este meg csillagos ég alatt melegedhettünk a tábortűz
körül, addig mindig jó volt. Észre se vettük, hogy múlik az idő, eszünkbe se jutott a Tulipánkirályné.

De most, hogy sűrű, hideg ködbe temetkezett a világ, hogy egyebet se látni, mint ezt a néhány
nyekergő, széltépte fenyőt itt a sátor körül, hogy egyebet se hallani, mint a felkorbácsolt tenger
fenyegető robaját, meg a szélvihar szüntelen zúgását — most kezdem csak érezni ennek a vidéknek
végtelen elhagyatottságát. Vadonsága csak most bontakozik ki valóságos érteimében. Nem is
győzök hálálkodni két medvémnek, s alig várom 23-át, a szabadulás napját.
Délután megritkul a köd, az eső meg a szél azonban nem enged.
Mégis kimegyek, hátha a fókák bejöttek az öbölbe.
De bizony nem jöttek. Jobban kedvelik a viharos tengert a védett öbölnél. Hamarosan meg is
látok hármat: messze kint, vagy négy-ötszáz lépésre a parttól, a tarajos hullámhegyek tetején
hintáznak. Fél óráig várakozom egy bozót mögött, de oly kellemetlen az idő, hogy abbahagyom a
további lest.
Amint a part mentén a tábor felé tartok, az előbbieknél jóval közelebb, alig száz lépésnyire bukik
fel egy fókafej. Mire azonban puskámat lekapom a vállamról, eltűnik. Hasra fekszem. Amilyen
kíváncsi ez a fóka — gondolom —, megnéz ez engem még egyszer.
Nem is csalódom. Igaz, hogy soká megvárat — éppen elegem van már a vizes parton való
hasonfekvésből —, de mégis felnéz. Sőt még valamelyest közelebb, mint az elébb. Rá is lövök, el is
hibázom. Lehetetlen azt a kis himbálózó fejet eltalálni.
Fázom, mérgelődöm, indulok befelé. Mikor még egyszer visszapillantok, fókám már kint, vagy
háromszáz lépésre dugja fel a fejét. Lekapom a puskám: — Nesze — mondom —, legalább még
egyszer megijesztelek, ha már eltalálni úgysem tudlak! S csak úgy kapásból, távcső nélkül
odadurrantok. A fókafej eltűnik, én meg megyek hazafelé, eszembe sincs tovább figyelni.
Jól eltávolodtam már a parttól, mikor újból hátratekintek.
—Mi az a vörösség a hullám hátán?
Megnézem messzelátóval: pirosra festődik a víz, szobanagyságú területet ellepett már a festék —
a fókám vére!
Beszaladok Andyért, nem tudván, mitévő legyek.
—Bemegyek érte ladikkal — mondja.
—Ne bolondozzon — felelem —, feldöntik a hullámok, én meg be nem megyek magáért. Együtt
úszhat a fókával.
De, hogy ő majd megmutatja! Ö bizony nem hagyja bent azt a fókát! Úgyis nagyon kell már egy
kis fókazsír, cipőkenésre. Csak szaladjak vissza, figyeljem, ő majd jön utánam ladikkal. A partról
szemlélem Andy mentési műveletét, de mondhatom, még a hajam szála is égnek mered. Ladikja hol
fent ágaskodik valamelyik hullám tetején, hol meg eltűnik köztük, még dióhéjszámba se veszi a
tenger. Nagy nehezen odaküzdi magát a mind nagyobbra terjedő vérfolthoz. Kihajol, be akarja emelni
a kimúlva sodródó fókát. Többször próbálgatja. De mihelyt hozzányúl, a síkos, ötven—hatvan kilós
test menten lebukik, a hullám pedig hátára kapja a ladikot, s jó néhány méterrel odábbhajítja. Újra
kell kezdeni az egészet. Közben az egyik evező is kiesik, az után kell sietni, egyetlen evező
segítségével. Már-már úgy látszik, oda az evező, oda a fóka, oda a ladik Andystől.
Végre mégiscsak szerencsésen partot ér a derék hajó. Benne vannak mindannyian: Andy, a két
evező meg a döglött fóka. Nagy, kövér, fehér hasú, pöttyös hátú, sörtebajszú állat. Öklömnyi
kutyafejét szétloccsantotta a golyó.
Lám, napok óta próbálkozom már, két skatulya patront ellődöztem rájuk; sokkal közelebbről,
hasonfekve, feltámasztott puskával, távcsővel — eredménytelenül. Most pedig szabadkézből,
reménytelen távolságról, erősen hullámzó vízen egyenesen fejbe lőttem.
Vakszerencse.

SZEPT. 20.
CAMP „MUDDY RIVER"
Este tíz óta. Gyertyafény mellett Írom e sorokat, a vörösre bedurrantott vaskályha melegénél.
Szüntelenül bömböl a jéghideg orkán. Még idebent a sátorban is minduntalan elfújja gyertyámat.
Tegnapelőtt este óta tart ez a bolond idő. Csak azt remélem, kifújja magát, mire a hajó értünk jön,
mert ilyen viharban lehetetlen lenne kievezni.
Délelőtt a fókát nyúzzuk. Csak úgy csurog belőle a zsír. Alaposan bekenjük vele csizmáinkat. A
sok ázástól meg kályha mellett való szárogatástól csonttá keményedtek. Most ismét szép puhák,
vízhatlanok és avas fókazsír-szagúak. A fókabőrt a vén gyapotfára feszítjük „száradni". Zuhog a
havas eső, szárítja a bőrt.
Délután fordulok egyet a tábor környékén. Naphosszat mégsem kuporoghatok itthon. Jókora
csapat tőkésréce száll a sátrak mögötti ártérre. Sikerül őket megközelítenem, és mikor csomóra
összeúsznak, közéjük gépfegyverezek a tízlövetű Walter-karabéllyal. Kettő ottmarad. Elég mély a víz,
főképpen pedig hideg. De azért bemegyek értük. Igen kedvelem a récehúst.
Az eső minduntalan bever a sátorba. Hol itt csurog, hol ott csepeg. Nem győzzük igazgatni,
foltozni. Az agyonázott tüzelő rosszul ég, inkább csak füstök Nyitva kell tartani a sátort, ha nem
akarunk megfulladni.
Bárcsak láthatnám már azt az ócska Tulipánkirálynét!

SZEPT. 21.
CAMP „MUDDY RIVER"

A vihar nem enged. Az eső elállt ugyan, de a folyton erősödő orkán most is sűrű
ködgomolyagokat kerget.
Andy tanácsára tábort változtatunk, kihurcolkodunk a tengerpartra. Holnaputánra várjuk a
Királynét, de a nagy hasú kapitány azt ígérte, hogy esetleg már holnap eljön, ha nincs sürgősebb
dolga. Időben ki akarunk tehát vonulni, hogy mikor a hajó ideér, minél könnyebben beszállhassunk.
„Könnyű beszállás!" Ha kitekintek azokra a dübörgő, szürke hullámhegyekre, már itt a parton
felfordul a gyomrom. De holnaputánra csak eláll ez a borzasztó szél! Mert így, ahogyan most
viharzik, s amíg van mit ennünk, inkább itt fújatom magam, mint azon a rongyos hajón!
Jóformán egész nap a költözködéssel telik. Andy csomagokba aprítja a tábort, én lehordom a
patakhoz, Hjalmar pedig kiladikázik vele a tengerpartra. Háromszor kell fordulnia, mire mindenünk
kint van. A medvebőröket zsákokba varrtuk; hatalmas batyuk, a nagyobbik lehet vagy negyven kilós.
Csakhogy itt a patak torkolatánál lehetetlen tábort ütni. Oly rettenetes a szél ereje, elfújhatná a
sátrat. Ezt nem kockáztathatjuk, mert ha éjjel találná rólunk lekapni, talán sose látnánk többé. Elvinné
a tenger.
Odább a parton, innen majd egy kilométernyire, valamelyes takarás mutatkozik: gazos, bozótos
nádsűrű. Ezt választjuk táborhelyül. Sok védelmet ugyan ez sem nyújt, alig térdig érő benne a gáz, de
mégis jobb a semminél. Legalább hálózsák alá való derékaljat is vághatunk belőle.
Újabb két óra telik el, mire a patak torkolatától mindent ide szállítunk. A ladikot egyelőre
otthagyjuk, akkora a hullámverés, hogy nem tudjuk idevontatni. Csak egy sátrat verünk le, ebben
lakunk majd mind a hárman; egy-két nap miatt nem érdemes a másikkal vesződni. Meg aztán ha éjjel
mégis valami zavar kerekedne, hárman mégis könnyebben boldogulunk egy sátorral, mint kettővel.
Hjalmar elment tűzifát szedni s újságolja, hogy két fókafej bukdácsol az öbölben. Kiszaladok, és
második lövésre sikerül is egyiket eltalálnom, vagy kétszáz lépésről. Olyat csattan, mintha üres
dinnyébe lőttem volna. A fókakoponya vékony, akár a tojáshéj. Szilánkokra robban, akárhol éri a
golyó.
Ezzel a fókával könnyebb dolgunk lesz, mint a múltkorival. Bent vergődik a védett öbölben; ma
ugyan ez is meglehetős hullámokat vet, mégis gyerekjáték a szabad tengerhez képest.
Esteledik, mire végzünk a sátorral. Körülbástyáztuk homokkal, hogy a vihar ki ne ránthassa a
cövekeket. Belül jó magas almot raktunk a vizes nádból. Majd megszárad, hisz tüzelünk erősen. A
partra vetett hordalékfából aprítottunk tüzelőt, elég lesz reggelig.
Csak az ivóvíz körül mutatkozik némi nehézség: ide jó félórányira esik a forrás, ami nem valami
kényelmes dolog ebben a viharos, fergeteges időben. Hoztunk ugyan egy kannára valót, de hogy az
ilyen prém vadász mennyi teát megiszik, az elképzelhetetlen. Hiszen, nem mondom, magam se vetem
meg. így aztán hamarosan nyakára hágunk egy kis kanna víznek.
Tessék csak elképzelni: egyszemélyes a sátrunk, két méter széles, ugyanolyan hosszú. Viszont
lényegesen alacsonyabb, felállni még kis termetű ember sem tud benne. Mégis bele kell férnie három
hálózsáknak, a kályhának — reggelig kitartó tüzelővel — meg a két medvebőrnek. Na meg a sokféle
átázott gúnyának, csizmának. És nemcsak aludnunk kell itt, hanem főznünk is, pipáznunk is,
mindenféleképpen rontanunk a levegőt. Ha valamelyikünk ki akar mászni, vagy a tűzre akar rakni,
mindig rá kell lépnie a társaira. Nem is vigyázunk már, csupán a fejekre. Mert azt senki se szereti, ha
egy gőzölgő prémvadászkapca a szájára lép.
Odakint pedig változatlanul dühöng a vihar. Hordja a havas esőt, korbácsolja a tengert, ez pedig
mérgében olyan dübörgéssel ágyúzza a partot, hogy egymás szavát is alig értjük. De akinek nem
tetszik az ilyesmi, az maradjon otthon, és ne akarjon óriásmedvét lőni.
Széthasítottunk egy öreg zsákot, zászlót készítettünk belőle. Kitűztük a sátor elé, magas pózna
tetejére. Ha jön a Királyné, hadd lássa, hol várjuk.

SZEPT. 22.
CAMP,,MUDDY RIVER"
Valamelyest javult az idő, csendesedett a szél. Viszont olyan hidegre fordult, hogy megfagyott a
víz a kannában, pedig két órája sincs, míg égett a kályha. Férfias elhatározás kibújni a dohányzacskó
módjára befűzött hálózsákból. Akármilyen rossz is a levegő idebent...
Hamarosan begyújtunk. Bugyog már a teavíz, helyre melegednek didergő tagjaink. Csak a
nyírkos, ázott ruhákba nem valami kellemes bebújni. Nem tudtak megszáradni az éjjel.
Egész délelőtt a tengert figyeljük, jól végiglátjuk a sátornyílásból. De híre sincs a hajónak! Nem
is hiszem, hogy mára megjöjjön. Pedig ma valahogy ki lehetne evezni, csillapodott a tenget, habár az
én gusztusomnál még mindig jóval nagyobbak a hullámok.
Két emberem éppen tűzrevalót szedeget a part mentén, mikor apró, fekete pontot fedezek fel a
láthatáron: — Hajó!
Kiáltásom általános izgalmat kelt. Szaladnak befelé, eldobják a felnyalábolt tüzelőt. Kézről kézre,
szemről szemre jár a messzelátó. Hamarosan kisül, hogy nem a mi hajónk, s hogy nem is errefelé tart.
Nemsokára el is tűnik a távol szürkeségében. Élénken el tudom képzelni a hajótöröttek lelkiállapotát,
amikor meglátnak egy hajót, amely nem látja meg őket.
Délután kimegyek nagyot sétálni. Ha eddig nem jött, ma már úgysem jön az a rohadt hajó.
Minden könyvemet kiolvastam már, mit henteregjek ebben az áporodott sátorban?
Mára beállt a tél. Idelent ugyan még kevés hó esett, de a hegyoldalak már tiszta fehérek. A tetőket
nem látni, ködfátyolba bújtak. Az apróbb patakok mind befagytak, a pocsolyákat, kiöntéseket pengő

jég borítja.
Elmegyek egészen a nagy tisztásig, ahol annak idején első medvémet lőttem. Egyetlen nyomot se
találok, azóta se járt erre medve. Pedig akkor mennyi volt itt a friss csapás! Alig győztünk válogatni
közte. Téli alvóhelyükre vonultak-e már a medvék, vagy csak tőlünk ijedtek el ? Nem csodálom,
hogy itthagytak, a fókákra való sok lődözés nem lehetett ínyükre. A kísértéstől, úgy látom, nem kell
már tartanom. Medvével nemigen találkozom többé.
Amint egyik patakmentét követem - ez még nem fagyott be —, furcsa csobogást hallok a túlsó
parton, Éppen meg tudom lábalni a patakot, átgázolok hát rajta, s megnézem, mi lehet ott?
Jókora szobanagyságú pocsolya a fák alatt. Sekélyvizű, térdig sem ér. Tetején a jégréteg
összevissza törött. Egyebet nem látok, nem is hallom többé a csobogást. Alig várakozom azonban
néhány percig, ismét loccsan. - Hatalmas, öt- hatkilós lazac vergődik a sekély vízben!
Túlságosan nagyot ugorhatott a patakban. Akkorát ficánkolhatott, hogy kivetődött belőle, s
idepottyant a pocsolyába. Vajon mikor? Éjjel történt a végzetes ugrás, vagy már napok óta küszködik
ebben a kelepcében? Reménytelen küszködés lett volna, ha véletlenül erre nem vetődöm.
Sokáig elkínlódom, mire ki tudom fogni. Nyakig besározom- vizezem magam, de bosszant,
hogy a szép nagy hal mindig kisiklik a kezem közül. Könnyen agyon verhetném, de hiszen nem az a
célom. Ilyenkor úgysem jó a húsa. Csak vissza akarom dobni a patakba, hadd siessen a többi után.
Talán még odaér a lakodalomra.
Mikor végre kifogom s a patakba hajtom, siet is! Akár a torpedó! Este ismét rosszabbra fordul az
idő. Feltámad a szél, csepereg a jeges eső. Andy fejcsóválva nézi a viharfelhős napnyugtát: —
Sehogy sem tetszik nekem ez a napnyugta. Viharnevelőnek nézem.

SZEPT. 23.
,,MISERY CAMP”
Este nyolc óra. Egész nap a hajót lestük. Nem jött. Süvölt a vihar, hordja a havas esőt, csattogtatja a
magas póznára tűzött zsákzászlónkat. Tanyánkat elneveztük „Misery Camp”-nek, „Nyomorúság
táborának".
Ki se mozdultunk. Biztosra vettük, hogy megjön a hajó. Mi történhetett?

SZEPT. 24.
„MISERY CAMP”
Éjjel egy óra tájban kitört az ítéletidő, a rettegett blizzard.
Eddig csak könyvekben olvastam ciklonról, tájfunról, tornádóról, blizzardról. A híres szélvészek
közül személyesen csak a számumot ismerem, az észak-afrikai sivatagok homokviharát. Most
legalább a blizzardhoz is van szerencsém.
Már éjfél előtt éreztük, hogy valami nincs rendjén, valami történni fog. Ijesztő morgás hallatszott
a tenger felől, nőttön-növő dübörgés. Fülledt, nyomasztó volt a levegő, idegesítő.
— Csak azt remélem — mondta Andy —, hogy a hajó nincsen úton. Ha pedig mégis elindult,
akkor visszafordul. Borzasztó idő közeledik. Isten ments ilyenkor kint járni a tengeren.
Éjfél után egy órakor beteljesedett Andy jövendölése. Fognunk kellett a sátorfákat, nehogy a
házunk elrepüljön. Kőzben ki-ki- ugrottunk a metsző hófőrgetegbe, erősítettük a sátor mögötti
homokbástyát. Egyetlen kis kézi lapátunk van csak, Hjalmar növénygyüjtő lapátja. Egyikünk ezzel, a
másik kettő kézzel merte a homokot. Csattogott, ropogott a sátor, a szél hajtotta havas eső
keresztülütötte, el is repesztette egy-két helyen. Mégsem bírt vele, elvinni nem tudta. Alvásról persze
szó sem lehetett.
Most már — délfelé jár az idő — teljes biztonságba hoztuk. Úgy lekötöztük, égergallyból olyan
védőbástyát fontunk köréje, hogy blizzard legyen a talpán, ami innét kiforgatja. Pedig változatlan
erővel dühöng ám most is. Ügy nekivadult, egyhamar el nem áll. Sűrű, sötétszürke köd fojtogatja a
tájat. Olyan sötét van, mintha alkonyat volna. Pedig az óra delet mutat.
A sátor esőverte oldalán vígan csurog be a víz, hiába volt eddig vízhatlan. Odakint pedig meg
sem lehet állni. Szél ellen fordulva még szememet se tudom kinyitni. A hó, jégszilánk, homokszem,
mint megannyi éles tűszúrás. Legjobban tán az bizonyítja a vihar hihetetlen erejét, ami ladikunkkal
történt: még az este idevontattuk, kihúztuk a szárazra, felborítottuk itt a sátor előtt, fenékkel feküdt az
égnek. Jó nehéz ladik, de a szélvész felkapta, elkezdte hentergetni a part mentén, akárcsak nálunk a
száraz tüskebogáncsot, az „ördögszekerét" ! Elvitte vagy ötven méterre. Ott megakadt, bozótnak
szorult.
Óriási, piszkossárga hullámhegyek hömpölyögnek kifelé, embernél magasabb tajtéktarajukat
sustorogva döntik a partra. Vajon mi lehet a hajónkkal? Csak nem történt valami baja? Vajon a
többiek hol vannak? Van-e még sátor a fejük felett? Megbeszélés szerint előbb értünk kellene jönni a
Királynénak, csak aztán mennénk a többiekért. Mi lesz, ha baj érte a hajót? Ki küld értünk másikat ?
Bevallom, ilyen csiklandós helyzetben rég nem voltam. Ráadásul Andyn is alig győzök
mérgelődni. Egyébről se beszél, mint hajótörésről, lakatlan helyen felejtett, nyársonsült medvetalpon
telelő száműzöttekről. Vészjóslást krákogó, kopott tollú varjú! Hjalmar annál derűsebb. Folyton
bolondozik; olyan jókat mond, hogy hovatovább kiegyensúlyozza Andy lehangoló adomáit.—
Gyerünk — szól Andy délután —, hozzuk vissza a ladikot, jó lesz szélfogónak a sátor mellé. Kitűnő

gondolat, de fogas feladat.
Két óra hosszat vesződünk vele. Végül mégis sikerül. És legalább eltelik vele a délután, nem
érünk rá gondolkozni: mi lesz, ha így lesz, mi lesz, ha úgy — és a többi.
Idecipeltük a ladikot — pedig blizzard ellen nehéz cipelni —, élére állítjuk a sátor mellé, és
teljesen megtöltjük homokkal. Nagyszerű bástya.
Nem is ver be már az eső a sátorfalon. Fűtünk szakadatlan. Főzzük a jó meleg teát, pipázgatva
kucorgunk a jótékony kis kályha mellett. Dohányunk még száraz — hála a seattle-i boltos vízhatlan,
zippzáros dohányzacskójának! Mi az a kis blizzard odakint ? Az se fontos már, jön-e az a hajó, vagy
nem jön. Idebent meleg van, az esőt sikerült kirekesztenünk: holnapig nyugton lehetünk.
Lefekvés előtt még kinézek néhány percre. A kutya blizzard lekapja fejemről a kalapot, elszáguld
vele az éjszaka töksötétjébe. Eredj, ha ott jobb neked, mint idebent a melegen. Én ugyan nem megyek
utánad.
De két derék emberem bizony utánamegy. Villanylámpával botladoznak ki a viharos, hóverte
éjszakába. Hiába ordítok utánuk, hogy hagyják már a fenébe, úgysem volt valami szép kalap, nem
érdemes átázni érte.
Mégis meghozzák. Pedig vagy száz lépésre elrepült a szél szárnyán, míg útját nem állta a
meredek partoldal.
Nem soká örülhetünk a száraz sátornak. Alighogy a hálózsákba gombolóztunk s a sátorcsattogás,
hullámdübörgés szüntelen hangzavarában aludni próbálunk, fejemre kezd csorogni a víz. Bőrpárnám,
akár a lucskos szivacs. A mellettem fekvő Andy hasára is kopog egy kis vízesés. Ez egymagában
még nem lenne baj; vízhatlan a hálózsákja. De a víz nemsokára ellepi a sátor alját, tócsában fekszünk
már mind a hárman. Ennek aztán már fele se tréfa. Ki kell másznunk a zsákból, ki a sátor immár
kétséges védelme alól, meg kell vizsgálnunk, mi baja a vászonnak, miért folyat?
Persze, ismét léket kapott. Régi, viharvert jószág. Andy sok blizzardot kiült már alatta, nem csoda,
ha végül a sátor is megunja az ilyen időt. Netán utánam jövő vadásztársaimat ez úton figyelmeztetem,
indulás előtt jól vizsgálják meg a vezetők hozta sátrakat. Én ezt elmulasztottam. Most aztán tarthatom
fejemet a csap alá.
Éjszakai nyugalmunknak ismét befellegzett. Egyik lyukat sikerült ugyan valahogy befoltoznunk,
de a másik most is folyat. Lefeküdni nem lehet. Már csak egyeden száraz sarka van a sátornak, az,
amelyikben a kályha áll. Ideszorulunk, begyújtunk, teát főzünk. így várjuk a reggelt, ültünkben
bóbiskolva.

SZEPT. 25.
„MISERY CAMP"
Napkeltekor valami keveset csendesedik a vihar. A levegő is megenyhül kissé, eláll a hózivatar,
szemetelő esővé gyengül. Hjalmar a sátorajtó résén figyeli a szürke ködből lassan kivilágosodó
tengert.
Egyszerre csak felkiált:
— Itt a hajó!
Kiugrunk. Valóban, messze kint, a parttól vagy három kilométerre, ott himbálózik a
Tulipánkirályné. Legalábbis annak nézzük. De ilyen messziről, hajnali szürkületben nem tudjuk
biztosan felismerni.
Igen ám, de hogyan jutunk ki hozzá? Tornyos hullámok járnak. Nemhogy a mi ladikunkat,
háromszor ekkorát is felfordítanának. Még a Tulipánkirálynét is alaposan szorongatják, ugyancsak
bajban lehet szegény. Hol feltűnik, hol lebukik, néha teljesen elvész a hullámvölgyben.
Vagy öt-hat percig mintha egy helyben hánykolódna. Aztán elindul — észak felé!
Itt hagy bennünket? Bizonyára nem mer idébb jönni. Zátonyok vannak a part közelében.
Megy. Távolodik. Mindig kisebb lesz. Csak néha-néha látjuk még a ködben, amint hátára kapja
valamelyik hullám... Aztán eltűnik sóvár szemeink elől.
Andy szerint ide néhány mérföldnyire alkalmas öböl nyílik — Snug Harbour —, bizonyára oda
igyekszik a hajó. Ott le tud horgonyozni. Ott várja meg, hogy enyhüljön az idő. Kitörő örömünknek
ezzel vége szakad. Lefőzve bújunk vissza vizes kuckónkba. De legalább láthattuk a hajót! Láttuk,
hogy itt vannak értünk, hogy nem történt bajuk, ők is bizonyára megláttak bennünket, zsákzászlónk
vígan lobog, észre kellett venniük, ha távcsővön figyelték a partot.
De valóban a Tulipánkirályné volt-e hát? Embereim se mernek rá megesküdni. — Aligha lehetett
más hajó, habár sosem lehet tudni, borzasztó messze volt... — így beszélnek.
Reggeli tea után nekiállunk, kijavítjuk megtépázott sátrunkat, megerősítjük körülötte a szélvédő
bástyát. Éppen jókor végzünk, mert kilenc óra tájban újult erővel kitör a fergeteg, ismét rákezd a
havas eső. Ki sem lehet mozdulni.
Vajon mi történt a hajóval? Le tudott-e horgonyozni a közeli öbölben? A többiek vajon hogy
vannak? Ott vannak-e már a hajón? Ha ott vannak, irigyeljem-e őket? Ilyen időben mégiscsak jobb a
szárazföld, akármilyen vizes is!
És végül a mindig újból visszatérő, elnémíthatatlan aggály: valóban a mi hajónkat láttuk-e? Miért
nem jelzett hát, miért nem árulta el, hogy ő is lát bennünket? Annyira figyeltük távcsövön, de semmit
se vettünk észre. Miért nem integettek?
Csupa kétely, bizonytalanság, aggodalom.
Harmadik napja immár, hogy nem vetkőztünk le, nem mosdottunk. Hiszen ez volna a

legkevesebb, csak a hajónak ne essék baja! Különben aztán várhatjuk, míg valaki megszán bennünket.
Meddig tart még a türelempróba ?
Délután még jobban felbőszül a vihar. Pedig azt hittük, rosszabb már nem is lehet. Olyan sötét,
sűrű ködös az idő, mintha soha többé ki nem tudna világosodni.
Bárcsak 22-én jött volna az az istenverte hajói Akkor még beszálltunk volna. Akkor hol
lehetnénk már! Valahol a jávorszarvas lakta erdőkben, biztonságos, meleg táborban. Nagy jávorlapát
heverne a sátor előtt, mi pedig kedélyesen kártyázhatnánk odabent. De jó lenne végre megint egy
békés esti kártyapartira összeülni!
Este nyolc óra tájban elül a szél, eláll a havazás, habár a sűrű, fekete felhők még nem
szakadoznak. Kimondhatatlanul jólesik kibújni a füstös, büdös sátorból, friss levegőt szívni, zsibbadt
tagjainkat megmozgatni. Bizalommal nézünk a holnap elé, habár a tenger még változatlan erővel
dübörög. De nem csoda, egyszerre nem felejtheti el ezt a szörnyű, háromnapos korbácsolást.
Éjféltájban ismét vége a bizakodásnak. Újból ordít a vihar, zuhog az eső, majd elröpül a sátrunk!
Mi lesz itt? Nincs, aki itt rendet csináljon? Aki megfojtaná ezt a veszett blizzardot ?

SZEPT. 26.
„MISERY CAMP"
A szélvész nem enged, az eső azonban elállt. További átázástól pillanatnyilag nem kell tartanunk.
Egyéb híján ez is vigasz. A hajónak híre sincs. Igaz, hogy a mi ladikunkkal úgysem tudnánk kimenni
hozzá. De ha valóban le tudott horgonyozni a közelben, talán mégis megpróbálhatna értünk jönni.
Van vele még egy ladik, kétszer akkora, mint a mienk, azon kis kézimotor is van, azzal tán
kijöhetnének értünk. Most apály van. Lehet, hogy a dagályt várják, hogy minél közelebb jöhessenek a
parthoz. Csak ez a sok bizonytalanság tisztázódna már!
Élelmiszerünk végét járja. Tizenkét napra valót hoztunk magunkkal, s immár a tizenhatodikat
töltjük itt. Cukrunk elfogyott, de ami még sokkal kellemetlenebb, só sincs már az éléstárban. A cukor
nélküli teát nem bánom, de a sótlan krumplit szívből utálom.
Déltájban váratlanul megfordul a szélirány. Eddig északi volt, most déli. Ereje azonban
változatlan. Eddig mindig azzal biztattak, hogy szerencsére északról fúj a szél, az ilyen sose tart
tovább két- három napnál. A déli, az a veszedelmes. Az ha egyszer nekilát, nyolc napon belül nem
hagyja abba.
Rózsás kilátások.
Akárhogy fordul is, ennek valami keveredés lessz a vége. A jávorszarvas vadászatról
mindenképpen lekésünk, pedig annak őrültem legjobban. Október 11-én indul a hajó Sewardból arról
is bizonyára lemaradunk. Ennek következtében pedig Andyvel fog meggyűlni a bajunk, mivel ővele
csupán ötvennapi vadászatra szerződtünk, vagyis október 7-ig. Pénzünk is csak addig futja.
Márpedig én el nem utazom Alaszkából jávorlapát nélkül! Még ha a Denali tetején tanyázó
valamennyi gonosz szellem összefog is ellenem, akkor sem. Inkább itt szorulok a télen. Havat hányok
Swardban.
Csak ragaszkodtam volna eredeti kívánságomhoz, hogy nyolc nap múlva, azaz már 18-án jöjjön
értünk a hajó! Semmi bajunk sem lenne. De társaim ellenezték a korábbi dátumot. Azt állították,
nyolc nap nem elég a bizonytalan medvevadászathoz. S ez lett engedékenységem eredménye.
Esteledik. A láthatár déli sarka mintha derülne. A vihar is enged valamelyest — de hiszen ezt
minden este megteszi. A hullámverés is alábbhagy kissé.
Ha valóban itt a hajó a közelben, most igazán át kellene jönnie. Még ha nem tudna is felvenni,
legalább mutatkozhatnék az élhetetlen. Megnyugtathatna bennünket:
— Itt vagyok, ne aggódjatok! De még nem merek közelebb jönni, félek, hogy a hullámok
nekivágnak a zátonynak. Visszamegyek az öbölbe, ott várom ki az alkalmasabb időt. Ne búsuljatok,
aludjatok nyugton.
Királynétól ezt várná az ember.
Elmúlt a dagály, pedig abban bíztunk legjobban. Most meg egyéb híján az apályban
reménykedünk.
Hát persze! A kapitány csak az apályt várja, mert ha esetleg mégis zátonyra futna, nem kéne
búsulnia — a következő dagály ismét leöblítené! Ejnye, hogy ez nem jutott előbb eszünkbe. Pedig
világos! Csak az apályt várja a kapitány, akkor aztán mindjárt itt is lesz...
Töksötét van már, apály is van, csak éppen hajó nincs. Sötétben bizonyára nem akarja kockáztatni
hajóját a nagyhasú. Megvárja a hajnalt, reggelre okvetlen itt lesz. Tehát csak türelem, türelem,
türelem.
Így biztatgatjuk egymást. De azért mondhatom, már idegesít a dolog. Most ettük meg
krumplikészletünk utolját. Elfogyott a lisztünk, konzervtejünk, kávénk, tojásunk és olvasnivalónk.
Fogpiszkálónk még van.

Váratlan baleset
SZEPT. 27.

„MISERY CAMP"
Esőzuhogásra, szélsüvöltésre ébredünk. A virradat első jelére már itt kuporgunk, egymáshoz
szorulva a sátorajtó vékony résénél, szemünket meresztgetjük a zúgva-búgó, csigalépésekkel
világosodó tengerre. Egymástól kapjuk el egyeden messzelátónkat, mindegyikünk azt hiszi, jobb a
szeme a másikénál.
De hiába. Hiába a legjobb szem. Hiába a legjobb távcső. Üres a tenger. Üres, szürke és
reménytelen. Sűrűn szakad a jéghideg eső, irgalmatlanul veri a sátrat.
Érthetetlen. Mi történhetett? Igaz, hogy most is csúnyán háborog a tenger. De mégsem annyira,
mint tegnapelőtti Akkor pedig láttuk a hajót — ha ugyan a mi hajónk volt! Ha tehát tegnapelőtt
idejöhetett, miért nem jön ma?
Nem tudok tovább tétlenül ülni. Nyugtalankodom. Napok óta alig aludtam, öt nap óta le se
vetkőztem. A bizonytalanság rám nehezedett. Tennünk kell valamit. Mozognunk, dolgoznunk,
áldatlan helyzetünkön javítanunk. Megbeszéljük Andyval, hogy elgyalogolunk a part mentén észak
felé, hátha valamiképp sikerülne belátnunk abba a bizonyos öbölbe?
Csakhogy ez nem olyan egyszerű ám! Déli irányban, amerre a medvék után jártunk, könnyű a
partot követni. Lapos, homokos, kavicsos a föveny. De észak felé más a helyzet: tizenöt-húsz méter
magas a part, függőleges sziklafal alakjában ereszkedik a tengerre. Lábánál hatalmas kőszörnyek
heverésznek; fényesfekete, az örökös hullámveréstől gömbölyűre csiszolt sziklagombócok. Ezek közt
kell átvergődni, egyikről a másik hátára ugorni. De csak apály idején. Dagálykor eltűnnek a nagyhasú
kőtömbök, ölébe rejti őket a tenger. A mérges hullámok pedig hangos döngéssel robbannak a falnak,
tajtéknyelvük felnyaldos a sziklabércek tetejéig.
Most, hogy Andyvel nekiindulunk, apály van. A fal alatt heverő fekete őslényekről letakarodott a
víz, nyitva az út. Zuhog a jeges eső — de ez már valóban nem érdekes. Unom is már említeni.
Azonban az esőn kívül egyéb zuhanyok is megmosdatnak: egyfelől a kivágódó hullámok, másfelől a
magas sziklapart tetejétől leömlő patakok. Akkora a zaj, hogy alig győzzük túlkiabálni a fékeveszett
tengert. Nagyon lassan haladunk. A sima, nyálkás vizes kőtömbök oly síkosak, minden lépésnél majd
elvágódunk. Két óra alatt nem is jutunk sokkal messzebb két kilométernél. Tovább nem is mehetünk.
Ritkulnak a kőtömbök, tágul köztük a távolság, alig lehet már átugrani egyikről a másikra. A
tengerbe még sincs kedvünk belehasalni. De ettől eltekintve is vissza kell fordulnunk: nemsokára
kezdődik a dagály, elborítja a visszavezető utat
Újabb kétórás egyensúlyozási gyakorlat a sátorig.
Nem láttunk semmit Értelme sem igen volt az egésznek, de legalább mégis kidolgoztuk magunkat.
Lazítottunk túlfeszülő idegeinken.
Hjalmart annál nagyobb izgalomban találjuk. Azon volt már, hogy utánunk indul; azt hitte,
bajunk esett, olyan sokáig késtünk. Ebből is látszik, milyen idegesek vagyunk. Tíz nappal ezelőtt
egyikünknek se jutott eszébe nyugtalankodni, bármeddig késtek is a többiek.
Félős, hogy az állandó nedvesség tönkreteszi a medvebőröket. Hiába tartjuk sátor alatt, a párás,
nyirkos levegőtől idebent is átnedvesednek. Pedig valahányszor eláll az eső, első dolgunk szétbontani
az összehajtogatott bőröket. Belsejüket újra besózzuk, kiakasztjuk őket száradni. Mihelyt azonban
rákezd az eső, megint csak visszakerülnek a sátorba, újból teleszívják magukat nyirokkal. Nagy baj
az is, hogy már második napja só nélkül maradtunk, pedig az ilyen nedves bőrt csak állandó sózással
lehet megmenteni. Tegnap óta tengervizet forralunk, a fazék oldalára lecsapódó sót levakarjuk, azzal
főzünk s azzal dörzsöljük be a bőröket is. Gyenge utánzat az ilyen tengersó.
Most valóban kisebbek a hullámok, mint reggel. Az eső még zuhog, a szél sem igen enged, a
tenger ereje mégis mintha gyengülne. Tegnap ilyenkor fordítva volt Az eső engedett, a tenger nem.
Még szerencse, hogy ennyire változatos a dolog.
A partszéli sziklafalat figyeljük. A hozzácsattanó hullámok felszökő tajtéka már nem éri el a
faltetőt Ez bizonyára már a szokott napnyugati csendesedés jele. Ilyenkor naponta becsap bennünket
a tenger, újból meg újból elhiteti velünk, hogy le akar csillapodni. S velünk most bármit el lehet
hitetni.
A hajónak nyilván baja történt Ez immár alig kétséges. Elképzelhetetlen, hogy különben meg ne
kísérelte volna az idejövetelt Rendben van. Fejezzük be tehát az aggódást, hagyjunk fel az örökös
töprengéssel, fogadjuk el a tényállást: a hajónak baja történt, nem jöhet el értünk.
Az a kérdés most már, mi a további teendő? Azzal, hogy a sátorlevegőt rontjuk, hogy óráról órára
idegesebbek leszünk, nem sokra megyünk. Zsákból készült zászlónk ugyan sose fogja idecsalni a
láthatáron netán elhaladó hajót.
Éhen veszni azért mégsem fogunk. Van még néhány konzervünk, ezzel szükség esetén további
három napig is kibírjuk. Aztán majd csak lövünk valami harapnivalót, medvét vagy madarat.
>
Addig, míg a tenger le nem csendesedik, semmit sem kezdhetünk. Ekkora hullámverés a
sziklához csapná a ladikunkat, ronggyá törné. Mihelyt azonban lehet, rápakoljuk legfontosabb
portékánkat, és megpróbáljuk elérni azt a bizonyos öbölt, amelybe a Királynénak — ha ugyan itt járt
— be kellett állania. Hogy ott aztán mit kezdünk, azt még magunk se tudjuk.
Avagy talán már visszament a hajó Anchorage-ba? Elvitte a többieket, miután látta, hogy
bennünket úgysem tud felvenni addig, míg a vihar meg nem szűnik? Ha meg, ne adj'isten, baja történt,
vajon mennyi idő múlva fog Anchorage-ban feltűnni, hogy kimaradtunk? Mikor szánják rá magukat,
hogy másik hajót indítsanak értünk? A többieknek van-e még ennivalójuk? Lőttek-e medvét? így
emésztjük magunkat.
De hiszen az előbb megmondtam már, hogy befejezzük a nyafogást. — Gyerünk ki vadászni!

Hiszen csak találkozzam valami jó nagy medvével, bezzeg odagyújtok neki! Az alaszkai
vadásztörvény igazán nem érdekel többé. Ha nem jöttök értem, agyonlövöm valamennyi medvéteket.
Majd adok én nektek.
Így legénykedem.
— There she comes! — kiáltja a sátorrésen kilesd Hjalmar. — Ahol jön, ni!
Na hiszen, van ám kapkodás! Egyetlen ugrással kint vagyunk a sátorból... Vége a bajnak,
veszedelemnek!
De amint megpillantjuk a hajót, kissé mégis elszorul a szívünk. Hanem beszéljünk inkább egyes
számban. Társaim érzelmeiért mégsem állhatok jót. Az én szívem mindenesetre elszorul. A hajó
ugyanis hol látszik — hol nem. Hol fent áll a hullámtarajon, hol meg éppen csak a kéménye leghegye
feketéllik. Jobbra dől, balra fekszik, felágaskodik, kirúg a hátuljával.
—Nem jobb lenne mégis ittmaradni ezen a derék, biztonságos szárazföldön?
Hajónk vagy két kilométerre lehet a parttól, mikor hirtelen irányt változtat...
—Uramisten! Csak nem hagy itt megint?
De nem. Ismét fordul. Visszajön. Aztán megint kanyarodik. Nem mer idébb jönni. Fél a part
közelében ólálkodó sziklazátonyoktól. Nyilván lehorgonyozni sem mer. Fél, hogy a vihar kiszakítja.
De nicsak! Most magához vontatja a hosszú kötélen mögötte himbálózó Chickent — a Csibét —,
tagjaim motorladikját. A többiek tehát már a hajón vannak, hiszen a Chicken velük volt. Két alak
ugrik le a ladikba. És már fel is hangzik — egészen halkan — a begyulladó motor rendetlen
köpködése...
A Chicken elszakad felséges mamájától. Lassan erősödő pöfögéssel küszködik kifelé. Nem
vagyok víziember, nem vagyok hajós, nem tudom megítélni, hogy melyik ladik milyen hullámverést
bír ki? Van-e veszély, nincs-e, felborul-e a Chicken vagy sem? Annyit azonban mondhatok, hogy
hajam a kalapomat emelgeti, olyan ijesztő látvány ez a szabadjára eresztett mentőcsónak. Nézni is
elég, hát még majd beleülni! Néha úgy eltűnik az istenadta, hogy néhány pillanatra azt hiszem,
elnyelte a víz... Aztán ismét felszökik, olyan lódulással, hogy majdnem fejtetőre áll. Ilyenkor vadul
berreg a vízből magasra kiemelkedő motorocska; csak mikor ismét visszaesik, akkor folytatja ütemes
pöfögését. Úgy hangzik, mint valami rendetlenül ütő, minduntalan kihagyó szívverés. De azért
közeledik ám, akármilyen lassan, akármilyen zihálva. Jön, győzi a tenger bakugrásait.
Mi pedig lázas kapkodással pakolunk. Lerántottuk már a sátrat, bent is van már minden darab a
tokjában. Futkározunk fel-alá, hordjuk a holmit le a vízpartra. Ami nem okvetlenül szükséges —
vaskályha, főzőedény, balta — itt hagyjuk, ne súlyosbítsuk az amúgy is eléggé megterhelt csónakot.
Azon vitatkozunk, vajon ladikunk is itt maradjon-e medvéknek, vagy odakössük majd a Chicken
mögé?
Az utóbbi mellett döntünk; jó lesz majd a málhának. A Chickenben úgyis öten leszünk, oda
nemigen fér poggyász.
Itt állunk már közvetlenül a partra boruló hullámsor előtt, itt van már minden vacakunk is egy
csomóban. Mindjárt ideér a Chieken, már felismerjük benne a két alakot, a hajógépészt és a matrózt.
Már majdnem kiértek, a motort leállították, be is emelték már..
Most mindketten a ladik orrába ugranak, evezőiket letaszítják a sekély vízbe, lefékezik a
Chickent. Hátratekintenek, méregetik a bukfencezve érkező hullámokat, kivárják a legnagyobbat...
Mikor közvetlen mögéjük ér, felrántják az előretűzött evezőket, hamarjában még jó nagyot löknek a
hajón... A sustorogva átbukó hullám vállára kapja a Chickent, és mint valami erőművész, könnyed
mozdulattal kihajítja a partra..
Kiugrik a két ember. Valamennyien elkapjuk a Csibe orrát. Húzzuk, rángatjuk, kifelé vontatjuk a
csikorgó kavicsfövenyen.. Gyorsan, mert hömpölyög már a következő fehértarajos... Tajtékzó
tartalmát már bele is borította a csónakba...
Sikerült! A Csibe kint hasal a szárazon. Szinte liheg a fáradtságtól, izgalomtól. Nem sokáig
liheghet. Kimerjük belőle a vizet, beledobálunk mindent, beléugrom én is, összes kurázsim az
inamban. A mi ladikunkra nincs szükség. Itt marad a medvéknek.
A két tengerész meg Hjalmar még kint van, fogja a Csibe orrát, várja a két nagy hullám közti
alkalmas pillanatot...
Aztán gyorsan lecsúsztatják a csónakot a vízszélre, megemelik a végét, és beletaszítják a sustorgó
forgatagba... Közben ők is beugrottak, itt vagyunk mind az öten — meg a két medvebőröm.
Rajtunk kívül azonban tenger is került a ladikba jócskán; vagy két hullám is beledőlt vízre
bocsátás közben. Meregetjük is szorgalmasan, de mindig újabb adagokat kapunk...
Hintázunk már vígan. Evezéssel igyekszünk kinyomulni a mélybe. A gépész kiáltozó
vezényszavait elnyeli a tengerzúgás. Egyre-másra kapom nyakam közé a hideg zuhanyokat, minden
nagyobb hullámtaraj keresztülseper rajtunk. Ha most valaki azt mondaná, beszünteti a vihart, helyre
parancsolja a tengert, de előbb adjam érte cserébe a medvebőröket, istenuccse odaadnám I Oda én!
Örömest! A kisebbiket. A nagyobbikat még meggondolnám.
Beakasztották a motort, pöfög is már, kivéve, mikor ki-kiágaskodik a vízből, egy-egy hosszú
berregésre. Ilyenkor alaposan rázza a csónakot, villanymasszázst ad neki. Két ember szüntelenül
hányja kifelé a becsapódó vizet.
Utolsó pillantást vetek a „Nyomorúság táborára", parton heverő ladikunkra, pózna tetején lobogó
zsákzászlónkra. Ki fogja ezeket megtalálni? Titkaikat találgatni?...
Aztán már nem sokat nézelődöm. Nyakamat behúzom feltűrt köpönyegembe, s megadom magam
a végzetnek. Tegyen velem, amit tetszik. Ha tossz lesz is, csak soká ne tartson. Csak minél simábban.
Bámulom az embereket. Még tréfálkoznak is — érteni ugyan nemigen lehet a szavukat. Sőt Andy

még pipára is próbál gyújtani. Adja a hidegvérűt. Vagy valóban pipázó kedve volna? Mindenesetre
nem sikerül a rágyújtás. Az állandó zuhanyok tiltakoznak ellene.
Jaj, mit nem művei velünk ez a bolond tengeri Tíz-tizenöt méteres nívókülőnbségekkel ringat. És
milyen lassan közeledik a Királyné! Beleőszülök ebbe a csónakázásba.
Végre — végre odaérünk. Két alak kapaszkodik a hintázó fedélzeten. Ordítoznak valamit, de nem
érteni. Egyikük Frank, S. félindián vezetője, a másikat, azt a feketeszakállas vadembert, csak most
ismerem fel: S. az, személyesen! Tölcsért formál a kezeivel, ágy bömböli felém:
—Mit lőttél?
—Két nagy kanmedvét! Hát ti?
—Én két nőstényt! B. semmit!
A kövér kapitány is előbújik. Kötelet hajít át hozzánk, embereim elkapják, lassan húzódunk a
Királyné ide-oda dülöngő oldalához..
—Várja ki az alkalmas pillanatot, csak akkor ugorjék! — harsog felém a kapitány hangja...Itt
vagyunk már, oldalunk már-már hozzákoppan a hajó oldalához. .. Igen ám, de hol mi vagyunk fent a
hullám tetőn, hol meg a hajó... Ugorni akarok, de a felém nyújtott kéz felszökik a magasba. .. Meg
kell várnom, mire újból egy vonalba kerülünk... Na most! ... Ismét nem lehetett...
Két emberem evezővel tartja távol ladikunkat a hajóoldaltól, mert ha a hullám nekivágja...
De most meg oly távol tartották, hogy az irányomba süllyedő fedélzetre azért nem tudtam
átugrani... összevissza ordítoz mindenki, nem értjük egymás szavát...
A magasból felém nyújtja a kezét a kapitány... Fellódulunk... Ugrom — elkapom a kezet —, de
ugyanabban a pillanatban kiszökik alólam a csónak, hátrarántja elugró lábamat, félkézzel lógok az
értem nyúló kézen... Visszavágódó térdem pedig nagyot koppan a hajó oldalán
Éles fájdalmat érzek, de kezünk odafent nem ereszd el egymást. . Felém billen a hajó, nyakig
merülök a jeges vízbe, valaki fentről elkapja a galléromat —, felhúznak a fedélzetre.
Felhúztak, de — az egyik lábamra nem tudok ráállni.
Eltört?
Még csak éppen ez hiányzott!
Még egészséges lábbal sem lehet megállni a fedélzeten, annyira táncol. Mindenki kapaszkodik
valamibe. Valahogy azért letépik lábamról a nadrágot, nyomogatják szemlátomást dagadó térdemet.
Minthogy egyikünk sem ért hozzá, nem tudjuk, mi történhetett vele. Aztán végigtámogatnak az
ide-oda hintázó fedélzeten, amelyen ugyanúgy átcsapnak a hullámok, mint imént a csónakon. Hogy
embereim hogyan kerülnek fél a hajóra, abban már nem gyönyörködhetem. Feltárul a konyha
csapóajtaja, féllábon valahogy leereszkedem a létrán, odalent beleemelnek a fekhelybe — a kapitány
ágyába. Lehámozom magamról csuromvizes ruhámat, magamra húzom az alattam levő büdös
pokrócot, és többé nem törődöm a világgal.
Hiába tökéltem el, hogy aludni fogok. Hogy kipihenem, elfelejtem a kiállóit izgalmakat. Hiába
tettetem az alvást, nem válaszolva a hozzám intézett beszédre. Fel kell nyitnom a szememet, fel kell
tápászkodnom — gyötör a tengeribetegségi |
Különben sem vagyok híres tengerjáró. Rosszul leszek én még a legszebb, legtisztább
luxusgőzösön is. Elintézem én ezt félekkora hullámokkal, nem kell nekem se blizzard, se
Tulipánkirályné, se szellőzetlen, avas szagú hajókonyha, se púposra dagadt térdkalács. De ez — ez
már nem embernek, ez még kutyának se való.
Másik társamról, B.-ről csak imént vettem tudomást. Pedig eddig is itt feküdt a felettem levő
polcon. Szörnyű beteg ő is, három napja dobálózik vele a hajó.
Most látom csak, milyen szép vörös korszakaik nőtt neki is. Igaz, hogy kissé ritkás, nem
vetekedhetik S.-éveL Nagyot nyögve kapaszkodik ki a kuckóból, végtelen utálattal néz végig és csak
ennyit mond: — Kellett ez nekünk? Én még csak medvét se lőttem!—Azzal már kapaszkodik is fel a
létrán, elege volt a társaságomból Én is mennék, csak fel tudnék állni. Rossz a levegő idelent.
Hoznak száraz ruhát meg hidegvizes kötést a térdemre. Valami keveset mintha javult volna a
tenger. Most már magamtól is meg tudok maradni a percesemen, eddig oda voltam kötözve holmi
hevederfélével. Mondják, beértünk abba a bizonyos kis öbölbe, amelyben az elmúlt napokban a hajót
sejtettük. Innen nem is megyünk tovább, lehorgonyzunk. A kapitány kijelentette, hogy nem hajlandó
nekivágni az útnak. Hál' istennek! Majd talán reggel, ha kivilágosodik. Hátha sikerül kicsit aludni.
Hány nap óta nem lehetett? Csakhogy még itt is, álltunkban is úgy hánykolódunk, hol ebbe, hol abba
ütődik a fejem.
Hallom, poggyászomat, puskáimat, medvebőreimet csak most sikerült a hajó után kötött ladikból
kiemelni Eddig ott utaztak, a kötél végén ficánkoló Chickenben. Óriásmedvebőr soha nem volt
ekkora életveszélyben.
Tán csak nem tört el az a szerencsétlen lábam? Mert ha komoly baja esett, akkor végleg keresztet
vethetek a jávorszarvasra. De most valamelyest kevésbé sajog, mozgatni is tudom kissé, csak éppen
ráállni nem tudok. Ha másképp nem is, majd lóhátról lövök jávorszavast. Oda úgyis viszünk
málháslovakat.
Nem bírom ki tovább ebben a szörnyű kóterben. Egyedüli szellőzője a csapóajtó, de azt is zárva
kell tartani, mert a fedélzeten keresztülverő hullámok ide is becsapnának. A kapitány most főzi a
vacsorát itt a fejem mellett. Leírhatatlanul undorító az avas ételszaggal, füstös lámpaszaggal, olcsó
dohányszaggal, valamint közös rosszullétünk szagával kevert mosdatlan emberszag. Menekülnöm
kell.
Fel is mászom a létrán; nehezen megy féllábon. Csapóajtó zárja le a másik helyiséget is, de az
tágasabb a konyhánál, és sokkal kevésbé büdös. Oda azonban csak kötélen lehet lemászni, azt meg
most nem tudok. Áthozzák hát a konyhabeli létrát, azon ereszkedem le.

Valóságos megváltás. Itt legalább lélegzeni lehet. Igaz, hogy jéghideg van, de a hálózsákban
annál kellemesebb. Társaim is szenvednek, egyikünknek sincs kedve beszélgetni. A hullámok
zuhogva döngetik a hajófalat. Aludni próbálunk.

SZEPT. 28.
„TULIPQUEEN”
Hajnalban négy órakor húztuk fel a horgonyt, azóta úton vagyunk. Szép időben tíz óra alatt
Anchorage-ban kellett volna lennünk. Most délután négy óra, de hol van még Anchorage? Estére
talán odaérünk — ha ugyan még bent érjük a dagályt a kikötőben. Apállyal tudvalevőleg nem lehet
oda bejárni.
Hogy hajnali négy órától mostanig mit kínlódtunk, azt hiába is próbálnám elsírni. Az olvasó
étvágyát sem akarom végleg tönkretenni. Elég, ha annyit mondok, hogy állandó viharban jöttünk, s
öt-tízperces időközökben rosszul lettem. Hajónk szűnni nem akaró akrobatamutatványokat végzett.
Tán még tótágast is állt.
Most azonban szemlátomást javul az idő. Szépen derül az ég, szűnik a szél. Kimászunk a
fedélzetre, felhozatjuk a hálózsákokat is, csípős hideg van idekint. Sorba heveredünk, és csak most
kezdünk egymásról tudomást venni. Csak most kezdjük elbeszélni kölcsönösen az élményeinket.
Csak most önt el az a várva várt, nagyszerű nyugalomérzés, az az ideglazító tudat, hogy immár
minden rendben van, minden baj elmúlt — a térdemet kivéve. De erről most ne beszéljünk. Várjuk
meg a sewardi orvost. Bármit mond is majd, a jávorszarvasból nem engedek. Ezt minden félreértés
elkerülése végett, eleve kijelentem.
Azt is csak most hallóm, hogy a hajó már 23-án este megjött. A megbeszélt napon. Társaimat már
másnap felvette, ök tehát ötödik napjukat élvezik a Tulipánkirálynén. Ehhez képest a „Nyomorúság
tábora" valóságos nyaralás lehetett Azóta folyton
próbálkoztak a közelünkbe kerülni, de nem lehetett. A vihar mindig visszavetette a hajót. Közben
homokzátonyra is futottak. A Királyné teljesen féloldalra dőlt, csak négykézláb tudtak rajta
közlekedni. Nem is főzhettek, a tűzhely teteje csaknem függőleges helyzetbe került. Apály kezdetén
történt a baleset .
Meg kellett várniuk, míg a következő dagály elérte teljes magasságát, de még akkor is jókora
hullámra volt szükség, hogy nagy kegyesen letaszítsa őket a zátonyról. Ha az a nagy hullám meg nem
könyörül rajtuk, ki tudja, meddig várakozhattunk volna? Belekopott volna a zsákzászlónk.
A kapitány kijelenti, örülhetünk, hogy kirándulásunk ilyen akadálytalanul sikerült őszi viharok idején
néha három hétig se lehet azt a partot megközelíteni.
Erre már szólni se tudunk. Hallottak már ilyet? Még mi őrüljünk a szerencsének? Hát mit gondol ez a
nagyhasú, tán bizony bolondokat fuvaroz itt? Hiszen lehet, hogy igaza van.
Még Andy is a kapitány pártjára áll. Lelkiismerete színtiszta, nagyszerűen sikerült útról beszél,
egyáltalán nem érdekli, hogy csaknem ott rekedtünk. Hiszen ő vállalta, ő rendezte az egészet Az
elébb meg is mondtam neki. Valamiben megbotlott, elesett és megütötte a lábát:
— Milyen szerencséje van magának — jegyeztem meg mélyen szántó szellemességgel —, ezzel az
erővel a nyakát is kitörhette volna.
Attól tartok, nem értette el.
Mint már annak idején — a hajóra ugrás végzetes pillanata előtt — értesültem, S. két közepes
nősténymedvét lőtt.
Egyikük azonban — bocsos anyamedve — alaposan ráijeszthetett. Nekitámadt, mégpedig a
legsűrűbb égeresben. Bizonyára kölykeit féltette. Kissé szorulhatott a kapca, és nagyon is elkellhetett
S. gyors lövése. A két árva bocs aztán felkapaszkodott egy fenyőfa tetejére. S. le is fényképezte őket.
Szegény B. azonban gyalázatos balszerencsével dolgozott. Egyeden medvére lőtt, meg is sebezte, az
is elveszett. Pedig ők jóval több medvét láttak, mint mi. összesen tizenötöt.
Tehát ezúttal is én jártam legjobban. De jó szerencsémnek alighanem most kezdődött a böjtje. Régen
besötétedett már, kilenc óra elmúlt Csillagosra tisztult az idő, szépen megnyugodott a tenger.
Szaporán haladunk, éppen sikerül majd beérnünk a kikötőbe, mielőtt az apály kivonulna. A távolban
fel is villant már Anchorage néhány lámpája. Félóra múlva ott leszünk.
Készülődünk. Felnyitják a hajófenék csapóajtaját, felszínre hordják poggyászunkat. Lámpát
gyújtottak odalent, jól lelátni: zsákok, szennyes ruhadarabok, élelmiszermaradékok, medvebőrök,
koponyák egymás hegy én-hátán. Ami törékeny volt, mind rapityára zúzódott, még a termoszüvegek
belseje is. Micsoda ünnepséget rendezhettek odalent a patkányok! Tudom, méltatlankodnak, hogy
most mindent kihordunk előlük.
Fél tíz tájban bejárunk. Ugyanazon rámpa mellé, ahonnan annak idején berakodtunk. Ügy emelnek ki,
nem tudok a lábamra állni. Sőt most már behajlítani sem tudom. Leülök a révparton heverő zsákokra.
Itt várom, hogy társaim autót küldjenek értem a szállodából.
Soká fon a kocsi. Elnézem a parthoz kötött, kezesbáránnyá szelídült Tulipánkirálynét. Milyen szerény,
milyen békés, sőt — alig hihető — nem is olyan piszkos már. Legalábbis innen kintről, s főleg a
sötétségből nézve. Ki hinné, milyen akrobatamutatványokra képes, mennyire el tudja keseríteni a
benne ülők életét. Pedig milyen nehezen vártuk, milyen keservesen epekedtünk utána, százöt
csigalassúsággal vánszorgó órán keresztül.
Valljuk be, mégiscsak derék kis hajó. Eljött értünk, hazahozott A szagáról utóvégre nem tehet. De
a térdemet mégse kellett volna ennyire megütnie.
Felérek a szállodába. Első hazai posta: huszonöt levéli Tiszta ágy! Meleg fürdő! Jó vacsora! Kell

ennél nagyobb boldogság?

SZEPT. 29.
„THE ANCHORAGE HOTEL”
Minthogy a hetivonat csak néhány nap múlva esedékes Seward felé, Andy ismét szerez sínautót.
Azzal indulunk reggel hétkor. Lábam hasznavehetetlen. Úgy emelgetnek ki a kocsiból, be a vonatba,
mint valami nyomorékot.
Délben Sewardban vagyunk. Egyenesen a kórházba hajtatok.
Szerencsére ott találom a kitűnő Haverstack doktort, aki annak idején a kezemet kötözte.
—Maga tulajdonképpen miért jött Alaszkába? — kérdi. — Vadászni vagy orvost látogatni ?
Hadd nézzem a lábát.
Nyomogatja, csavargatja, kedvére szórakozik vele.
Végre megszólal: — Törés nincs. Válaszom a megkönnyebbülés sóhaja.
—De erősen megsérült. Tele van izzadmánnyal, legalább egy hétig mozdulatlanul kell feküdnie.
—Hát éppen ez az, ami teljesen lehetetlen. Társaim holnap már indulnak a jávorszarvasos
területre. Ha nem mehetek velük, nem lőhetek lapátost. Pedig az a legfontosabb! Csak amiatt jöttem
Alaszkába. Október 11-én indul a hajónk, mindössze egyheti vadászatra telik az időnkből. Csak nem
gondolja, hogy ezt a hetet ágyban szándékozom tölteni ?
Megértő ember a doktor, azonfelül vadászember is. Tűnődik, vakargatja a fejét. Még néhányat
nyom a térdemen, csak azután válaszol:
—Ahogy tetszik. Amennyire tőlem telik, segítek én magán. De ha béna a lába, ne engem okoljon.
Olyan szoros, vastag pólyát csavart a térdemre, alig tudom beleerőltetni a nadrágszárba. Kemény,
merev oszlop a lábam. Pillérlábam van. A fő dolog — azt mondja —, hogy be ne hajlítsam. Ezek
után hiába is próbálnám.
Nagyszerű! Már kissé rá is tudok állni. A páncélkötés rajtam marad, míg csak vissza nem jövünk.
Botot is kapok, gyalog csoszogok haza a Van Gilderbe. De hogy a jávorszarvast hogyan lövöm meg,
azzal még nem vagyok tisztában. Legfeljebb majd odarendelem a sátram elé.
Kimondhatatlan balszerencse, hogy ennek éppen most kellett megtörténnie. Valamennyi alaszkai
vad közül a jávorra vágyakoztam a legjobban. Azt hagytuk utoljára, csemegének. Nem tudom, nem
lesz-e keserű csemege?
Most beszéli a kis Van Gilder, hogy az október 10-én esedékes hajó érkezése vajmi bizonytalan.
Elsején sztrájkba lépnek a kikötőmunkások, alkalmasint megbénítják az egész hajóforgalmat. Ha ez
valóban bekövetkeznék, más megoldást kell keresnünk
a hazautazásra. Vagy privát hajót kell bérelnünk, holmi Tulipánkirályné-félét, vagy repülőgépet;
ha repülünk, itt kell hagynunk a poggyászt és a trófeákat. Pénzt is kell szereznünk valahonnan,
repülőjegyre semmi esetre sem futja. Kellemetlen hír, de béna lábamhoz viszonyítva igazán
csekélység.
Estefelé eljön Haverstack doktor, letelepszik ágyam mellé, hosszasan elbeszélgetünk. Izgalmasan
érdekes, kalandos múltjából mond el néhány esetet. Élvezet hallgatni ezt a barátságos, csendes,,
szerény embert; minduntalan kockán forgó életének regénybe illő eseményeit szinte sportnak tekinti,
kellemes időtöltésnek. Élményei akár a kalandosnál kalandosabb mozitörténetek. Örömest
feljegyezném minden szavát, de sajnos, kevés az időm, még egy rakás levelet is meg kell Írnom,
holnap ismét indulunk. Csak egy történetet kapok ki a hallottak közül, mutatóba. Talán azért
választom ezt, mert rokontörténet a medve expedíciómmal — lábfájással végződik ez is. Szegény
doktor, élete végéig bicegni fog tőle:
— Két éve történt — beszéli —, egy Kulukak nevű indián faluban, ide mintegy hétszázötven
kilométerre.
Csak néhány év óta kezdtünk bele az efféle távoleső, vadonba temetkezett, eddig jóformán
ismeretlen bennszülött falvak civilizálásába. Főképp a partvidéken, meg az apróbb szigeteken
húzódnak meg ilyen elfelejtett telepek. Kihalófélben levő, többnyire beteges lakosságuk halászatból
tengődik. Segítségükre, oktatásukra legújabban schoolteacbereket — „tanítónőket" — alkalmazunk.
Rengeteg vállalkozó akad erre az érdekes, de annál keményebb, sok veszéllyel és nélkülözéssel járó
feladatra. Egyre-másra jelentkeznek kalandvágyó, magányt kedvelő, lelkes fiatalok. Ha a
követelményeknek megfelelnek, hajó vagy repülő szállítja ki őket elhagyatott posztjukra, legalább
három évre szóló számkivetésbe, egyedüli fehér embernek az indiánok közé. És minthogy a rövid
tapasztalat máris azt mutatja, hogy ebben a minőségben a nők aránylag eredményesebb,
lelkiismeretesebb és megbízhatóbb munkát végeznek a férfiaknál, többre becsüljük a tanítónőket a
tanítóknál.
Egy férfi könnyen elvadul, „bennszülötté válik" az ilyen félreeső helyen. Nőnél soha sem áll fenn
ez a veszély.
Minthogy a „tanítónők" hivatása nagyon is sokoldalú, képzettségük is rendszerint az. Nemcsak
bibliára, írás-olvasásra tanítják a bennszülötteket, nemcsak egyszerűbb mesterségekre, kézimunkákra
oktatják, nemcsak sportot, társasjátékokat igyekeznek velük megkedveltetni, hanem mindezen felül
orvosi munkát is végeznek, betegápolással, a nagyon is romlásnak indult egészségi állapotok
javításával is foglalkoznak. Hittérítők, tanítók, orvosok, minden bajban jó tanáccsal szolgáló barátok
egy személyben. A civilizáció úttörő apostolai. Ez azonban már nem tartozik a történtekhez.
Amint mondottam, Kulukak ide hétszázötven kilométernyire fekszik. Az ottani „tanítónővel"
történt a baj. Kiment vadászni — egy-két grizzlymedve nem hozza zavarba az ilyen tanítónőt —,

szerencsétlenség érte, véletlenül elsült kezében a puska, súlyosan megsebesült. Egyeden kísérője,
Wampum nevű indián szolgája bekötözte valahogyan, hamarjában tépett ruhafoszlányokkal. Aztán
rohant vissza a faluba, segítségért.
„Mihelyt a kutyaszánt elküldted értem — így szólott sebesült úrnője parancsa —, szaladj be a
szobámba, kapcsold be a rádiót, ahogy tanítottalak, és add le a jelzést: Három rövid — három hosszá
— három rövid. Tititi — tátátá — tititi. Szüntelenül ezt jelezd, megállás nélkül, míg csak haza nem
hoznak."
A távol eső, postával elérhetetlen állami hivatalokat már régebben rövidhullámú
leadóállomásokkal szerelték fel. Ha bajba kerülnek, ez az egyeden mentsváruk.
A derék Wampum híven teljesítette a parancsot. Mikor sebesült úrnőjével berobogott a kutyaszán,
még mindig ott ük a rádió előtt, hűségesen nyomva a gombot: „Títiti-tátátá-tititi". Ami tudvalevőleg
nem egyéb, mint a világszerte ismeretes vészjel: S.O.S.!
De csupán a Csendes-óceán északi részét járó hajók fogják fel a jelzést. Szüntelenül hallották
baljóslatú betűket, csak azt nem tudták honnan. Először természetesen azt hitték, bajba jutott hajó
küldi a jelet. Sorra rádiózták egymást, sorra vették a különböző hullámhosszokat, lázasan tudakolták:
ki az, aki segítségért kiált, s merre van ? De a szegény Wampum nem válaszolhatott, mert nem értette
a rádiószót. Csak a kapott parancsot tudta teljesíteni, csak ezt a három betűt tudta kibillegetni.
Kint az óceánon azalatt hamar ment a munka. Mihelyt két egymástól távol eső állomás fogja fel a
jelet, a hullámok irányának szögéből megállapítható a leadás helye. A hajók tehát egymás rádiószavából hamarosan kisütötték, hogy a partról jön a vészjel, mégpedig Kulukak falucskából. Segíteni
azonban nem egyhamar tudtak, mivelhogy messze kint jártak, több napi távolságra, és Kulukak
közelében különben sem tudtak volna kikötni. Tehát azonnal továbbították a hírt a legközelebbi
alaszkai kikötőbe, Anchorage-ba, ahova mindaddig nem hallatszott el a kulukaki S.O.S. A tanítónő
készüléke nem az anchorage-i hullámhosszra volt beállítva. De mit tehetett erről szegény
gombnyomogató indián?
Karácsony hetében történt az eset. Éppen Anchorage-ban tartózkodtam. Ottani ismerőseimet
látogattam meg, közben a szabadságon levő anchorage-i kollégát is helyettesítettem. Kora délután —
éppen indulóban voltam a kórházból — megszólalt a telefon. A rádióállomásról hívtak, jöjjek
azonnal.
Mire odaértem, már kész is volt a terv. Ilyen esetben nem szabad időt vesztegetni, gyorsan kell
határozni, közös akarattal, hiszen minden perc válságos lehet. A rádiósok már pontosan tudták, hogy
a kulukaki tanítónő S. O. S.-t jelez, de semmiféle kérdésre nem felel. Intézkedtek már a repülőtéren,
X. pilóta készenlétben áll, siessek haza, szedjem össze, amit jónak látok, s azonnal repüljek
Kulukakba. Fegyvert is vigyek, hátha a bennszülöttekkel van baj. A repülőgépre is rendeltek már
gépfegyvert.
Fél óra sem telt belé, máris eltűnőben volt alattunk Anchotage, éppen kigyulladó lámpáival,
barátságos, jól fűtött otthonaival. Alig egy órával azelőtt magam is ezek egyikébe készültem, hogy
kedélyes baráti körben töltsem a hosszú téli estét.
Nemsokára ránk borult az éjszaka, ködbe veszett alattunk az egyformára behavazott vadonság.
Vakon repültünk a távoli Kulukak felé.
Meglehetősen gyorsan, négy óra alatt tettük meg a hétszázötven kilométert, de olyan sűrű
ködréteg feküdt alattunk, hogy nemigen mertünk beleereszkedni, jó fél óra hosszat köröztünk,
tapogatóztunk a vaksötétben, de visszafordulni mégsem akartunk, végül is rászántuk hát magunkat, s
fejest ugrottunk a ködbe. Magnéziumrakéták segítségével sikerült is valahogyan földet érnünk,
meglehetősen sima hómezőn. Az egyik motorunk azonban megsérült, és csaknem meghiúsította
vállalkozásunkat.
Csillagtalan éjszaka feketéllett körülöttünk. Falunak semmi nyoma. Kimásztam a gépből, hónom
alá fogtam orvosszeres táskámat, nekiindultam a sötétségnek, amerre a falut sejtettük. A pilóta a
gépnél maradt, nekiállt a motort javítani.
Addig-addig botladoztam a ködben, sötétségben, míg csak hasig bele nem szakadtam egy jeges
vizű patakba. Kimásztam valahogy, s már-már azon voltam, hogy saját nyomaimon visszatérek a
géphez, amikor kiabálás hallatszott az éjszakából. Kutyaszánon jöttek elibém a falubeliek, akik már
régóta hallották a felettük keringő gép berregését. A falutól vagy félórányira értünk földet.
Utolsó pillanatban érkeztem. Éppen csak ledobtam az átázott, rám fagyott ruhát, s azonnal
hozzáláttam a szerencséden tanítónő operálásához. Sürgős volt az eset, keresztüllőtt combján már a
vérmérgezés jelei mutatkoztak.
Utána mindjárt kutyaszánra raktuk, elszállítottuk a géphez. Éreztem, hogy valami baj van a
lábammal, nemcsak a bennszülöttektől kölcsönkapott lábbeli szorította. De most nem értem rá ezzel
törődni, emberélet forgott kockán.
Beraktuk a beteget. A felszállásnál ismét sok időt vesztettünk. A sérült motor minduntalan
kihagyott, tehát a rendesnél sokkal nagyobb terület kellett a nekifutáshoz. Sötétben, ismeretlen,
egyenetlen terepen nem mulatság az ilyen felszállás.
Végre! Kiszökött alólunk a föld.
Kritikus repülés volt Ancborage-ig. Egyik kezemben a tanítónő rohamosan gyengülő pulzusa,
másikban az injekciós tű. Benzinünk is fogytán, erős ellenszél is tartóztatott, kétséges volt, sikerül-e
hazavergődnünk.
Sikerült! Utolsó benzincseppjeinkkel.
Be az autóba, fel a kórházba, egyenest a műtőbe!
Megnyertük a csatát! Megmentettük a tanítónőt. Szépen felgyógyult, vissza is ment Kulukakba,
indiánjai közé. Többször írt azóta. Mondja, hogy Wampum már igen jól érti a rádiót, már felelhetne

is a hajók kérdéseire. Persze legfeljebb a maga nyelvén!
—Na és a maga lábával mi történt ? — kérdem a doktortól. — Hol sántult le?
—Ez?... — Legyint a kezével. — Kissé megfagyott, mikor beleszakadtam abba a jeges patakba.
Feküdtem is vele vagy három hétig. Magam vagyok az oka, elkerülhettem volna, ha akkor mindjárt
megkezelem. De más dolgom volt. Ki törődik olyankor a saját lábával?
Névtelen hősök az ilyen orvosok. Hivatásuk vitéz katonái. Önfeláldozó munkásságukról mit sem
sejt a külvilág. Mit nekik hírnév, elismerés? Jutalmuk a derekasan elvégzett kötelesség boldogító
tudata.
De tán rosszul mondom. Ilyen teljesítmények nem a kötelességérzet szüleményei. Sokkal
magasabb érzések, törhetetlen , eszmények kellenek ehhez. Szent elhivatottság.
Elment a doktor. Előbb azonban párnatorony tetejére peckelte fel cölöplábamat. Társaim bejöttek,
hoztak vacsorát, nagyszerű, friss tengeri rákot. Újságolják, hogy tárgyaltak a hajóstársasággal.
Egyelőre semmi bizonyosat nem tudnak a 11-i hajóról. Még az is kérdés, vajon elindítják-e
Seattle-ből? Ha elindítják, majd csak ideér valahogy. Ha pedig ideér, akkor ugyanúgy vissza is
vergődik, minthogy legénysége Seattle-be való. Azok pedig bizonyára otthon akarnak sztrájkolni.
Ennyit sikerült megtudni a hajóirodában. Különben nagyon szíves volt a hivatalnok. Megígérte,
hogy ha vadászni megyünk is, időnként rádióüzenetet ad le számunkra, így értesít a hajóügy állásáról.
Nehogy idő előtt bejöjjünk, ha netán késne, vagy esetleg mégse jönne a hajó. Esténként hét órakor
várhatjuk a hírt. Hjalmar otthonában találunk rádiót, onnan meg nem messze esik leendő
vadásztáborunk. Hjalmar felesége majd lesi az üzenetet, és valamiképpen tudtunkra adja.
Alaszkában alig van még interurbán-telefon, többnyire ezen az úton megy a hírszolgálat.
A fürdés meglehetősen bonyolult dolog. Mialatt a kádban ülök, társaim felváltva fogják égnek
meredő falábamat.
Most pedig szól a gramofon, folyik a kártyaparti meg az adomázás. Nagyon vígan vagyunk. A
medvepartról való szerencsés hazatérés öröme csak most mutatkozik igazán. Ez mégiscsak különb
tanya a „Nyomorúság táboránál".
De megígérem, hogy ezentúl csakis a legszükségesebb esetben említem. Elhiszem, hogy az
olvasó már unja. De hát engem — engedelmet kérek — mégiscsak érdekel.
Holnapi utunk első részét már ismerjük. Arra mentünk annak idején is, a vadjuhvadászatra. A
Kenai-tó túlsó végéig, Jack McLean tanyájáig, ugyanazt az utat járjuk.

SZEPT. 30.
Még a szállodából kivezető néhány lépcsőfokon lejönni is probléma. Meg is csúszom, eltörik a
doktortól kapott bot. Itt áll már az autó a ház előtt, indulni akarunk, előbb azonban el kell mennem
botot venni.
Lehajtunk a főutcára, végigkérdezzük mind a három boltot — botot egyikben sem kapni. Se
sétabotot, se hegymászót. Ismeretlen fogalmak. A boltosok szerint egészséges embernek nem is való.
Sewardban mankószámba megy a bot. A sörszalon kocsmárosa kint áll az ajtóban, hallja mit
keresünk, ő segít rajtam:
— Van néhány törött dákóm a biliárdszobában, azok közül választhat.
Választok is kettőt. Egyik különösen szép, gyöngyházpikkelyekkel kirakott a nyele. Ez lesz az
ünneplő botom.
Kilenc órára kint vagyunk a tóparton. Ott, ahol birkavadászatról jövet autóba szálltunk, Andy és
Hank már várnak, régi ismerősünkkel, a nehezen begyulladó motorladikkal. Hjalmar, Frank és Mike
a poggyász nagyjával már tegnap elindult. Caribou-Islandon, Hjalmar szigetén várnak meg
bennünket.
Ehhez a szigethez is volt már egyszer szerencsénk, igaz, hogy csak madártávlatból. Tán még
emlékszik rá az olvasó, a birkás-hegy tetején álltunk, és Hjalmar nagy büszkén mutatott le a távoli
tóban feketedő pontra: — „Enyém az egész sziget!". Nos, oda igyekszünk most, a Skilak-tó
magányos pontjára: Caribou-szigetre.
Onnan, vagyis a Skilak-tó túlsó végétől mintegy huszonöt kilométerre lesz a táborunk, a legjobb
jávorszarvas-terület közepén. Ilyenkor, október elején van az üzekedési idő, most van a legjobb
„jávorbőgés". Habár, mint hallom, a jávorbika nem hallat a szarvasbőgéshez hasonlítható hangokat.
A Kenai-tavat is bemutattam már az olvasónak. Emlékszik tán Jack McLcanre is, a tó végében
lakó prémvadászra, aki csak akkor haragszik a földrengésre, ha söröspoharát dönti fel. Az ő tanyája
felé tartunk most is. A tó vize csendes. Egyforma, ütemes pöfögéssel szeljük kétfelé.
Most is esik, akárcsak akkor, másfél hónappal ezelőtt. A többiek bent ülnek a szárazon, a ladik
tetős kuckójában. Én kint heverek a poggyászzsákok közt, ügyetlen lábamat odalent nem tudom
elhelyezni. Innen viszont annál jobban látom a világot, a kétoldalt égnek törő hegyeket. Fejükre most
is fehér ködsüveget húztak, erdőbundájuk múltkori tarkaságát azonban tetemesen
megegyszerűsítették. Az elázott ősfenyvesek most is változatlan egyformaságban komorlanak, de a
sötétzöldjükből annak idején kicsapó lángok .— a lombfák aranyló tüzei — kialudtak már. Az
ötnapos blizzard leszaggatta parádés ruhájukat. Nagyot öregedett az ősz, mióta utoljára itt jártunk.
Jack ott áll a háza előtt, de csak integetünk egymásnak, nem érünk rá megállni. Bekanyarodunk a
tóból kilépő Kenai-folyóba. Nagy út áll előttünk, el akarjuk érni Hjalmar szigetét, mielőtt ránk
sötétedik.
A Kenai-folyó — akkoriban gyalog követtük egy darabig — harminc kilométer hosszú. Magas

szirtfalak közt kanyarog a következő nagy tóig, a Skilakig. Összeköti a Kenait a Skilakkal. Az utóbbi
csak húsz kilométer hosszú, de jóval szélesebb az előbbinél. Túlsó végében terül el a sziget, Hjalmar
királysága.
Sebes vizű, habosan örvénylő, cifra vargabetűkben csavargó hegyi folyó ez a Kenai. Valóságos
művészet rajta hajózni. Cirkuszmutatvány. Andy és Hank bámulatos ügyességgel manővereznek,
néha még a lélegzetünk is eláll, oly közel suhanunk el az éles szirtek mellett. Mert suhanunk ám,
valósággal repülünk lefelé. Pedig a kis motor csak néha dolgozik, többnyire szabadon áll a víz felett,
ki kell rántani, nehogy megsértsék az éles zátonyok.
Andy a hajó orrában lapul, vastag csáklyafa a kezében, azzal tartja irányban a ladikot, amely
helyenként épp csak hogy elcsúszik a kiálló szirtek keskeny folyosóján. Ilyenkor oly sebesre gyorsul
a zúgva tajtékzó, keskenyre szoruló folyó, olyan lódulást ad a, súlyosra felpakolt ladiknak, hogy
Andynek ugyancsak résen kell lennie, nehogy nekireccsenjünk a szikláknak, ha hirtelen kanyarulat
következik. Hank hátul ül, ő kezeli a motort. Andy harsány kommandóira ki-kirántja a sustorgó
örvényből. Hárman egymás mellett szorongunk a középső ülésen. Két társam közrevesz, bepólyázott
lábam alá zsákokat tömtünk. Két kézzel kapaszkodunk, csuromvizesen. Minden zuhogóban
végigpermetez bennünket a hajó orrától sisteregve szétfröccsenő tajtékfelhő. Gyönyörű, minden
eddig látott vadregényességen túltevő táj szalad mellettünk. Erdős oldalakból tűzkőfényű meg
rózsaszínű kőszálak meredeznek az ég felé. Oldalukat tarka moharedőzet öltözteti, hórihorgas,
vihartépte ezüstfenyők kapaszkodnak beléjük. Akárhányat kicsavart a szél, kitépni azonban mégsem
bírta. Szívós gyökérzete továbbra is erősen kapaszkodik a talpalatnyi talajba, szívja belőle az életet,
táplálja a változatlan ezüstfénnyel zöldülő fát, amely fejjel lefelé lóg a mélységben tajtékzó patak fölé,
de mégsem engedi Utolsó leheletig küzd menthetetlen életéért.
...Vajon meddig bírja még? Vajon mikor adja fel a reménytelen harcot, hogy fejest ugorjék az
alatta sötétlő örvénybe, s lesodródjék rajta a tengerbe, melynek viharhullámai tán áthömpölyítik majd
a medvés félsziget partjára! Törődött hullája tán majd ott, a „Nyomorúság tábora" környékén fog
partra vetődni, ott tart hosszú pihenőt, míg csak vissza nem megyünk ismét, hogy felaprítsuk
tűzifának valami blizzardos éjszakán...
Idelent is sok kidőlt fenyő borul a patak fölé. Sötétbarna, fehér fejű, lazacleső halászsasok
rebbennek fel róluk. Néhány búvárkacsát is látunk, már tudom is én hányadszor röptetjük fel őket.
Mindig megvárnak puskalövésnyire, aztán ismét előbbre szállnak. Ahelyett, hogy felettünk
visszasietnének s békén maradnának.
Három óra hosszat tart a nyargalás, a butéliaszínű, habsapkás, rohamos patakon. Sötétedik már,
mikor váratlan fordulat után előttünk a tó: Skilak Lake! És ugyanabban a pillanatban, a patak bal
partján, közvetlenül a torkolatánál meglátjuk a — medvét!
Jókora állat. A ködös, szemetelő alkonyatban még nagyobbat mutat. Mozdulatlanul áll, oly közel,
el se hibázhatnánk...
Lázas kapkodás. B. számára, akinek eddig nem sikerült medvét lőnie, itt az utolsó, nagyszerű
alkalom! Poggyászdarabok egymás hátán, nagy, vízhatlan ponyva alatt. A puskák legalul! Senki se
számított ilyen találkozásra. Hank felrántja a motort, fékezni akarja a csónak iramát. Általános
fejetlenség. Ide-oda ugrunk, se puskát, se patront nem találunk- Csaknem felborul a ladik. Közben
hangtalanul sodródunk a medve felé, amely most is egy helyben áll. Húsz lépésre sincs már, rögtön
ott leszünk, fejbe üthetjük az evezővel...
Ezt mégse várja meg. Rekedt böffenéssel ugrik el, viszi elázott, csatakos csuháját! Eltűnik a
vizes erdőben,,,
A nagyszerű alkalom elmúlt!
Nem érünk rá bosszankodni, nem érünk rá csodálkozni. Közben ugyanis kiszaladtunk a tóra,
amely egyszeriben elfelejteti velünk a váratlan medvekalandot. Hiszen bent, a szakadékban kanyargó
folyó szél védte medrében sejtelmünk se lehetett arról, hogy idekint mi vár ránk. Vihar dühöng,
mégpedig a javából !
Bömböl a szél, hordja az csőt. Agyonterhelt, öt emberrel súlyosbított lélekvesztőnket elkapják a
hullámok. De micsoda hullámok! A Balatonon sohasem láttam ilyeneket. Ki hinné, mire képes ez a
hitvány Skilak!
—Beljebb jobb lesz —- Andy hangja elvész a szélzúgásban —, mindig itt a legrosszabb! A
szemközti völgyből jön a nagy gleccser szele, csak annak irányán essünk túl!
De minél beljebb kerülünk, annál mérgesebb a tó. Rohamosan sötétedik, ijesztő hintázásba kezd a
csónak. A felszökő hullámok úgy nyakon vágnak, alig bírunk megkapaszkodni. Mi az, hát soha nem
szabadulunk ki a hajóveszedelmekből ? Nem volt elég? Még ez a rongyos tó is kikezd velünk ?
Húszkilométeres a rongyos tó. Kettőre se jutottunk még a parttól. A hullámok keresztülvágnak a
ladikon, Andy és két társam javában meri már a vizet Nekem csak a kapaszkodás jut Féllábamra
felállni se merek. Hank a motort kezeli, amely akárcsak a minap a tengeren, ki-kiágaskodik a
hullámokból. Úgy reszket ilyenkor szegény csónak, mintha a hideg lelné.
—Bolondság továbbmenni! — ordítom Hank felé. — Úgyse tudunk átérni! Forduljunk vissza!
—Vissza! Vissza! — bömbölik a többiek is.
—Nem merek már — alig értjük szavát a széltől —, felborulunk, mihelyt oldalunkba engedem a
szelet!
Tehát megyünk. Lesz, ami lesz. Próbáljunk úgy tenni, mintha nem is félnénk.
Sötét van már. Alig látszik a part, ahonnan elindultunk. Ágaskodva táncol a ladik, döngeti a
nekivadult hullámverés. Úszik már minden holmink, bőrig áztunk mi is, egyre-másra kapjuk a jeges
hullámnyakleveseket.
—Ha sikerül balra fordulnom — hallatszik Hank kiáltása —,átvágok a part felé, ott a téli

szállásom, nincs messzebb öt kilométernél!
Fordulunk. Oldalt dőlünk. Visszaegyenesedünk. Ismét kissé fordulunk...
Egyszerre csak nagyot puffan a motor — bedöglött. Hiába ringatja szegény Hank, hiába szidja.
Hajtóerő nélkül hintázunk, a hullámok szabad játékaként. Andy elkapja egyetlen pár evezőnket, azzal
segít, amit lehet. Haladni alig haladunk, de legalább szembefordulunk a hullámokkal.
Hank beemelte a motort, javítani próbálja társaim villanylámpáinak fényénél.
Kétórás lidércnyomás következik.
Elmúlt. Kiértünk, Hank téli kalibájának irányába. Sikerült megjavítani az elakadt motort, sikerült
elérnünk a partot. Kétórás küzdelem után. Érzelmeimet nem kívánom bővebben ecsetelni. Csak
annyit jelentek ki, hogy nemcsak az egészséges, még merevre szíjazott lábam is remeg. De azt
hiszem, nemcsak az enyém. Még Andy is elismeri, hogy: — Átkozott tó! Csakhogy kijöttünk belőle!
Majdnem kifogott rajtunk!
Még csak ennyit: öt kilométert tettünk meg két és fél óra alatt!
Nem! Ilyen motorcsónakázásból többet nem kérek! Felejtsük el. Félek azonban, hogy álmomban
még gyakran eszembe fog jutni. S mindannyiszor ki fog verni a verejték.
Fél órája sincs, hogy partot értünk, de máris madarat lehetne velünk fogatni. Érettségi után fogja
el az embert ilyenféle érzés, a testi-lelki felszabadulás érzése. Felfeszítettük Hank faházikójának
ajtaját. Felhurcoltuk — azaz a többiek felhurcolták — csuromvíz holminkat a ladikból,
bedurrantottak a kitűnő vaskályhába. Pucérra vetkőzve pipázunk, száradunk a tűz körül.
Kitűnő kis hajlék ez, Hank prémvadász-szállása. Olyan tiszta, rendes, mintha csak most
takarítottak volna, érkezésünk előtt. Pedig tavasz óta ki sem nyitották. A lámpásban olaj, a vaskályha,
a konyhatűzhely megrakva, temérdek tüzelő melléje készítve. Éppen csak gyufát gyújtottunk, s máris
égett a lámpa is, a tűz is„ Kitűnő könyvek az ágy feletti polcon. A sarokban finom gramofon, sok jó
lem ezzel. Szól is már javában. Mindenféle konzerv a konyhaszekrényben. Főzőedények, poharak,
tiszta evőeszköz. Vacsoránk is lesz hamarosan, csak előbb hadd melegedjünk fel.
Sajnos, Haverstack doktor nagyszerű kötése leázott. Hiába Ígértem, hogy egy hétig hű leszek
hozzá. Ilyen hullámfürdőre nem lehettem elkészülve. De van velem tartalék, társaim azzal rögzítik
meg sötétkékre puffadt térdemet, nehogy behajlíthassam. Vagy négy méter leukoplaszttal is
leszíjazzák.
Odakint dühöng a vihar, nyikorgatja a fákat, döngeti a partot ostromló hullámokat. Idebent pedig
halkan búg a vörösre tüzelt vaskályha, szól a gramofon, égnek a pipák. Még némi kis kártyázásra is
telik. El is kel a sok izgalom után.
Hank házikója mögött fabódé áll az erdőben, ahogy rendes házikó mögött illik. Oda igyekeztem
imént, egyik kezemben villanylámpa, másikban a dákó. Amint kinyitom a bódé tolózárát — nagy,
szőrös állat ugrik a nyakamba. Mire odadákóztam volna, eltűnt a sötétben...
Már oda se lehet kimenni ijedség nélkül? Hank azt állítja, mókus volt. Régi ismerőse, rossz
időben mindig oda húzódik.

OKT. 1.
Virradatra sem szűnik a viharos eső. Egyelőre nem is gondolhatunk továbbhajózásra. Pedig már
tegnap este el kellett volna érnünk Hjalmar szigetét. Felesége hiába várt jó vacsorával, pedig Hjalmar
külön megkérdezte, mit főzessen. Ha több időnk lenne, legkevésbé se bánnám ezt a kis megszakítást.
Annyi jó könyve meg gramofonlemeze van Hanknek, olyan jó meleg ez a kis ház, hogy itt szívesen
megvárom az időjavulást. Szívesebben, mint a medveparton, a zsákzászló alatt.
Délután csendesedik az idő. Vízre bocsátjuk a ladikot, berakodunk. Két és fél órás, még mindig
eléggé ingadozó hajózás után elérjük Hjalmar szigetbirodalmát.
Csinos, villaszerű faházikó előtt kötünk ki. Lépcső vezet fel a vízpartról, virágzó sziklakert közt
kanyargó kőlépcső! A ház körül is mindenféle virág, persze hervadóban, de milyen lehetett nyáron!
Nemhiába emlegette Hjalmar olyan gyakran, nemhiába áradozott a kertjéről. Valóságos kis
paradicsom ez, vadonbeli tó magános szigetén.
Kövér barátságos asszonyság jön elibénk, nyomában vöröshajú fiatalember, meg vékonypénzű
fiúcska: Hjalmar felesége, öccse, meg királyságának cingár trónörököse. Embereink is itt vannak már,
Frank és Mike. Hjalmar nincs itthon, országát szemléli.
Tudakolják, hol jártunk ilyen soká, hol bújtunk meg a vihar edől ? — Nem aggódtunk — nevet
Hjalmarné —, Andy és Hank úgy ismerik ezt a tavat, akár a zsebüket.
Na — gondoltam magamban —, remélem a zsebükben mégis otthonosabbak.
Betessékelnek a takaros, háromszobás házikóba. Virágos kis verandáról makulátlan konyhába
lépünk; innen balra nyílik a hálószoba, jobbra a nappali. Csepp kis szobák, a kövér néni jóformán
egymaga megtölti őket, de oly tiszták, oly rendesek, hogy szinte restellünk ilyen piszkosan, sárosan
belépni. Csinos kis kőkandallóban lobog a tűz, előtte nagy medvebőr.
Itt van már Hjalmar is, most lép be az ajtón. Ahogy üdvözöl bennünket, ahogy itallal kínál, olyan
természetes, fesztelen, úri a modora, szinte meglepődünk, hogy a mosdatlan, kócos hajú, kevés
beszédű lócsiszár milyen szeretetre méltó, figyelmes háziúr. Nem kérkedés, tán még csak nem is
büszkeség szól belőle:
—Amit itt látnak ezt mind magunk csináltuk, ketten a feleségemmel. A házat, az istállót, a kertet,
az üvegházat. Még a bútoraink nagy részét is. Van négy lovunk, kecskénk, récénk, baromfink,
kutyánk, öt kanárink meg egy húszkilós tüskésdisznónk.* A szigeten lakó császármadarakat is
már-már megszelídítettük; ha fütyülök, mindenfelől idegyülekeznek az udvarba.

*(Erethizon dorsatus.) Fára mászó, csaknem borz nagyságú, lompos farkú tüskés rágcsáló

—Sőt, házi jávorszarvastehenünk is van. Ilyenkor ugyan nincs itthon, bika nincs a
szigeten, itt nagyon vigyázunk az erkölcsökre. Ilyenkor odaát vendégeskedik a nagyerdőkben, átúszik
két-háromheti találkára. De télire visszajön, kézből etetjük itt a ház előtt. Tavasszal ismét eltűnik
néhány napra a sziget valamelyik sűrűjébe, de nemsokára újból itt van az ablak alatt —
másodmagával. Bemutatja, mit végzett odaát, az elmúlt ősszel. Idén már második borját mutatta be.
Őszig itt marad vele a szigeten. Akkor újból nászútra indul — borjastul. A mézeshetek végeztével
azonban egyedül tér haza, fiát útnak ereszti a nagyvilágba.
HJALMARÉK KIÜRÍTETTÉK SZÁMUNKRA HÁLÓSZOBÁJUKAT; ŐK MAJD AZ ÜVEGHÁZBAN
ALSZANAK. JÓKORA SÁTORHÁZ IS VAN KÉZNÉL, NÉGY EMBERÜNK ABBA KERÜL.
EGYÜTT VACSORÁZUNK VALAMENNYIEN, FELE A NAPPALI SZOBÁBAN, FELE A
KONYHÁBAN — TIZENEGYEN VAGYUNK! KETTEN ÜLÜNK EGY SZÉKEN.
KITŰNŐ A VACSORA: JÁVORCOMB, MINDENFÉLE FRISS FŐZELÉK, KERTI MÁLNA. SZÓL
A RÁDIÓ: „AZ OLASZOK BEVONULTAK ABESSZINIÁBA, ANGLIA A FRANCIÁKKAL TART,
KIÉLEZŐDÖTT AZ EURÓPAI HELYZET, ÚJABB VILÁGHÁBORÚRA VAN KILÁTÁS." CSAK
DÖNTSÉK EL MIELŐBB, TUDNI SZERETNÉM, MI LESZ. MERT HA HÁBORÚ—AKKOR
INKÁBB ITT MARADOK HJALMARORSZÁGBAN.
KÉTSZÁZHOLDAS A BIRODALOM. HJALMAR NEM PÉNZÉRT VÁSÁROLTA, NEM IS
AJÁNDÉKBA KAPTA, MÉG CSAK NEM IS ÖRÖKÖLTE. TALÁLTA. HÚSZ ÉVVEL EZELŐTT, ITT
A TÓ KÖZEPÉN. PRÉMVADÁSZAT KÖZBEN. NÉHÁNY ÉVIG MEGSZÁLLVA TARTOTTA,
HONFOGLALÁSI ALAPON. DE MOST MÁR PAPÍRON IS AZ ÖVÉ. NEVÉRE ÍRATTA, SENKI EL
NEM VEHETI TŐLE. ETTŐL EGYELŐRE NEM IS KELL TARTANIA. VAN IDE VAGY KÉT
KILOMÉTERRE MÉG EGY SZIGET, ENNÉL VALAMIVEL KISEBB. AZ MÉG KAPHATÓ. MÉG
NEM TALÁLTA MEG SENKI.
INNEN CSUPÁN MÁSFÉL KILOMÉTER A SZÁRAZFÖLD. A TÓPARTTÓL MINTEGY
HUSZONNÉGY KILOMÉTERRE LESZ ELSŐ TÁBORHELYÜNK, A KELLEY FOLYÓ PARTJÁN.
HJALMAR NÉGY LOVÁT ISMÉT BÉRBE VESSZÜK, POGGYÁSZUNKAT EZÚTTAL IS ŐK
SZÁLLÍTJÁK. TÁRSAIM REGGEL ELINDULNAK, ÉN EGYELŐRE MÉG ITT MARADOK. LÁBAM
ISMÉT ERŐSEBBEN FELDAGADT, FÁJDALMASAN GYULLADÁSOS. NÉHÁNY NAPIG
PIHENTETNEM KELL.
A VEZETŐK AZT ÁLLÍTJÁK, NYUGODTAN VÁRHATOK MÉG LEGALÁBB KÉT NAPOT, ELÉG,
HA NÉGY NAPOM MARAD A VADÁSZATRA. FOGADKOZNAK, HOGY RENGETEG ITT A
JÁVORSZARVAS, KÖNNYEN VÁLOGATHATOK KÖZÜLÜK. DE ERRŐL A KÖNNYŰ
VÁLOGATÁSRÓL MINTHA MÁR HALLOTTAM VOLNA. NEM IS OLYAN RÉGEN, FENT
FAIRBANKS MELLETT, A KARIBUVADÁSZATON. OTT IS AZ LETT AZ ÍGÉRGETÉS VÉGE,
HOGY NEM VOLT MIBŐL VÁLOGATNI. DE AKÁRHOGY LESZ IS, EZT A KÉT NAPOT MÉG
RÁSZÁNOM A LÁBKEZDÉSRE. HOLNAP INDULNAK A TÖBBIEK. HOLNAPUTÁN
VISSZAKÜLDENEK ÉRTEM KÉT LOVAT, HARMADNAP MEGYEK UTÁNUK. ÍGY ESETLEG MÉG
ÖT VADÁSZNAPOM IS MARAD — HA VALÓBAN INDUL A HAJÓ 11-ÉN. A MA ESTI RÁDIÓ
MÉG SEMMIT SEM EMLÍTETT.
SZÜNTELENÜL SZAKAD AZ ESŐ.

A szarvasok fejedelmei: a „lapátosok"

OKT. 2.
CARIBOU-ISLAND, SKILAK LAKE
Társaim kora reggel elindultak, állandóan ömlő esőben. Hjalmar, saját készítményű kompján,
minden nehézség nélkül átszállította lovait.
Jó itt ebben a barátságos meleg házikóban. A többiekkel táborozni, nagy jávorlapátost hajszolni
— az persze még sokkal jobb lenne! De majd csak eljön az a holnapután is.
Irigylendő élet a Hjalmaréké! Boldog, szabad, gondtalan, egészséges, érdekes, olcsó, adómentes!
Az igénytelenségnek s a kultúrának, az elmaradottságnak s a haladásnak csodálatos keveréke. Postát
csak négyszer-ötször kapnak évente. Be kell érte menni Sewardba. Ilyenkor ladikon, télen
kutyaszánon. Rádiójuk útján azonban mindent megtudnak, lépést tarthatnak a világ rohanásával.
Legkönnyebben a japán állomásokat fogják, ezek esnek legjobban kézre. Jobban, mint San Francisco,
a legközelebbi amerikai nagyváros. Az előbb is Japánt hallgattuk. Tűrhető tánczenét adtak. De utána
a híreket már kevésbé élveztük.
Rengeteget olvasnak Hjalmarék. Vagy nyolc különféle folyóiratot járatnak, magazinokat,
képesújságokat, gazdasági, kertészeti szaklapokat. Három New York-i kölcsönkönyvtárnak tagjai.
Szanaszét hevernek a legjobb, legújabb művek, tudományosak, regények egyaránt. Ha
negyedévenként bemennek a postájukért, kapnak egy ladikravalót. Az asszony lelkes botanikus,
valóságos kertészeti könyvtára van. Azonfelül ügyes akvarellfestő! Csinosan lefest minden

vadvirágot — könyvet készül Írni Alaszka flórájáról, magafestette képekkel illusztrálva! Hjalmar is
rajzol, ügyes figurákat mintázgat agyagból és — kitűnően mandolinoz! Emellett saját maguk építik
házukat, egyetlen alkalmazottjuk sincs, maguk főznek, mosnak, gondozzák sokféle állatjukat,
gyógyítják egymást. Hozzá Nietzschét olvasnak, latin növénynevekkel dobálóznak, akárhány operát
elfütyülnek elejétől végig! Kultúr-vademberek.
Kérdeztem az este Hjalmart, mikor megy haza Svédországba?
—Tizenöt éve, hogy eljöttem — mondta —, de egyszer még megnézem. Meg akarom mutatni a
feleségemnek, meg a fiamnak. Hanem aztán jövünk vissza, hamarosan. Letelepedni? Máshol, mint
Alaszkában? Soha!
Valamennyien így beszélnek, akik itt csak némileg is meggyökeresedtek. Érthető is. Magam sem
hittem volna — hiszen odaát, abba a mi zűrzavarunkban el sem képzelhetjük —, hogy még ilyen hely
is van a világon. Ilyen félreeső zug, ahol így lehet élni. Ahol a világ nem számít. Hírei ideérnek
ugyan rádión, de idegen planétáról jönnek, hatástalanok, jelentéktelenek. Háborúba keveredhet az
egész világ, Hjalmar életén ez mit sem változtat. Csibéit, jávortehenét, könyveit, sziklavirágait nem
félti. Nincs az az ágyúdörgés, ami idehallatszana, az a konjunktúra, ami ideérhetne, az a járvány,
mely eddig elharapódzna. Caribou-Island a biztonság szigete. Mesevilág!
Hjalmarország tyúkjai nem akarnak kotlani. (Ez nem népdal, ez valóság.) Tojnak, tojnak, de
mikor költésre kerülne a dolog, nem hajlandók leülni. Erre már nincs türelmük.
Félős volt már, hogy kivész a baromfi, Hjalmar pedig nagyon is kedveli a csibehúst. Rá is jött a
módjára, kifogott lelkiismeretlen tyúkjain. Szigetországa végén sziklafal emelkedik, oldalában sirálymeg kormoránkolónia fészkel. Azok tudják, mi illik. Kormoránné tudja, mire való a tojás.
Hjalmar tehát fogta a tyúktojásokat, kivitte a kormoránfészekbe. Előbb azonban kiszedte a
kormorántojást. A kormorán pedig folytatta megzavart ülését. Alaszkában még romlatlanok a
kormoránok, könnyű őket becsapni.
Húrom hét múlva visszatért Hjalmar és valóban: csipogott a csirke a tyúktojásokban.
Melegvízben hozta haza őket, kissé megpattintotta a héjukat, kályha tetejére tette, és szépen kikeltek
a csibék!
—Még a kotlós etetését is megspóroltuk! — dicsekszik a gazdaságos háziasszony.
Estefelé persze ismét a rádiót lessük. Hajónkról azonban még most sincs tudósítás. Van azonban
sok egyéb hír, egyik mulatságosabb a másiknál. A rossz posta járat következtében errefelé minden
rádión megy: izengetés, hirdetés, újságolás. Hjalmarné most mondja, hogy már egy héttel Alaszkába
való érkezésünk előtt bekonferált bennünket a rádió. Még a legrejtettebb odúban mozgó,
legszőrösebb prémvadász is kiborotválkozott. Tudta, hogy jövünk. Az alaszkai rádióbemondók még
ilyenre is ráérnek. Kell ennél kedélyesebb ország?
Imént például azt hallottuk, hogy Akulunak falucskának nagy öröme van: ma született
Alaszkában az első fehér ikerpár! Meg azt, hogy Tom Hardbottom anchorage-i lakos X. szigetre ment
vadrécézni, motorcsónakon. Egy napra készült, de elromlott a ladikja, ottrekedt egy hétig. Most hozta
meg a mentő expedíció: Tom kitűnő színben van, csak a folytonos vadrécekosztot sokallta már.
Ezúton üdvözli barátait.
Az anchorage-i meg sewardi kórházban ápolt betegek állapotáról is pontos jelentést adnak:
„Walker úr hasmetszése szépen javul. Andersonné visszerei változatlanok"
Hjalmarné mondja, hogy a mi medveexpedíciónk eredményét, sőt még a térdem balesetét is
tudatták. Mondom, ekkora úr csak Alaszkában lehetek. Még a térdkalácsom is szerepel a rádióban.

OKT. 3.
CARIBOU-ISLAND, SKILAK LAKE
Gyönyörű, verőfényes, őszi nap, akárcsak nálunk október végén. Fekvőszéken heverek a ház előtt.
Élvezem a tó tükrén minduntalan változó, gyönyörű fényhatásokat, a vörösen égő erdőket, a távolban
csillogó havasokat. A lábam azonban nem javul.

OKT.4.
CARIBOU-ISLAND, SKILAK LAKE
Délután hírnök érkezik a táborból: nagyon sok a jávorszarvas, sőt S. már meg is lőtte a magáét —
kiváló, 175 centiméter terpesztésű lapátost!
Nahát! Kellett ez nekem? Nem elég, hogy itt hagynak, még ilyen hírekkel is izgatnak. Úgy látszik,
S. balszerencséje végre véget ért. Százhetvenöt centiméteres! Bizony, az már a legjavából való.
Felhasználom az örömhírt, hogy kissé közelebbről ismertessem a moose-t, az amerikai
jávorszarvast. A moose (ejtsd „músz") indián szó. A jávort ezen a néven ismerik Amerika-szerte.
A moose-ok közt legkiválóbb az alaszkai: The Giant Alaskan Moose, amely — akárcsak a
kodiakmedve — óriása fajtájának. Sőt, földünk valamennyi szarvasfajtáját felülmúlja: a világ
legnagyobb szarvasa!
Még többet mondok: nemcsak a mai világban élő szarvasfajtákon, hanem még az őskoriakon is
túltesz. Az írországi óriásszarvas (Megaceros gigantea) megkövesült csontvázából rekonstruálták
magát az ősállatot. New Yorkban láttam, a Természetrajzi Múzeumban. Igaz, hogy az agancsa
majdnem kétszer akkora, mint a jávoré: negyedfélméter széles! De marmagassága csupán
száznyolcvan centiméter, holott az alaszkai óriásjávor még a két métert is meghaladja.

Tehát méltán ráfoghatjuk, hogy Alaszka jávora minden idők szarvasának verhetetlen fejedelme.
A nagy bika súlyát nyolc-kilenc mázsára becsülik. A világrekord jávoragancs terpesztése —
vagyis a két lapát legmesszebb kinyúló ághegy ének egymástól való vízszintes távolsága — 208
centiméter.
Otthoni vadászemberek gyakran emlegetik a neves német utazó, Paul Niedick 1906-ban ejtett
alaszkai jávorlapátosát, abban a hiszemben, hogy az tartja a világrekordot. A rendkívüli, 198 centiméter terpesztésű agancs valóban évekig a világlista élén állt. Magam is láttam ezt a gyönyörű trófeát
elejtőjének villájában, Monte Carlo közelében.
A két méter körüli terpesztés ma is nagy ritkaság. Az öt lábat (158 centiméter) meghaladót már
kiválónak tartják. S. tehát a 175 centiméterjével nagyon is meg lehet elégedve!
Nagy hibának tartom, hogy Amerikában a jávoragancsnak többnyire csak a terpesztését mérik.
Ez dönti el a trófea minőségét. Szárvastagsággal, lapátszélességgel, súllyal, ágszámmal jóformán alig
törődnek. Megtekintettem a New York-i múzeumban látható világrekorder lapátot, de mondhatom, jó
néhányat láttam, amelyet többre becsülnék nála. Otthoni vadásztársaim bizonyára ugyancsak azt vélik,
hogy minél súlyosabb, vastagabb szárú, szélesebb lapátú, számosabb ágú — szóval minél
hatalmasabb, tömörebb az agancs, annál szebb. Tessék csak elképzelni, ha nálunk is tisztán a
terpesztés, vagy tisztán a szárhosszúság szerint díjaznák a szarvasagancsokat!
A fenti adatok természetesen csakis az Alces gigasra., az alaszkai óriásjávorra értendők. Mert
hisz általában az amerikai jávorszarvas (Alces americanus), amely jóformán egész Kanadában,
Új-Skóciától Alaszkáig, sőt még az Államok némelyikében is honos, jóval kisebb lapátú az
alaszkainál. Érdekes, hogy az Atlanti-óceán partvidékéről — tehát a kanadai Új-Skóciából s
Új-Brunswick- ból — kiindulva, nyugat felé fokozatosan erősödik a jávorvad agancsképződése.
Hallom, hogy 120 centis lapátos láttára összeszalad fél Új-Brunswick. De már a nyugat-kanadai
Brit-Columbiában 150—160 centiméteres lapátokat is emlegetnek.
Az európai jávorszarvas (Alces alces) még kelet-amerikai rokonánál is jóval silányabb. Sőt, a
svédországiak annyival gyengébbek, hogy csak ritkán fejlesztenek lapátos agancsot. Többnyire csak
rudas agancsra* telik az erejükből. S ha mindehhez még hozzáteszem, hogy az alaszkai jávor testre is
majdnem kétszerese skandináv rokonának, azt hiszem, kellőképpen beharangoztam a világ
csodaszarvasának, az Alces gigasnak valóban „gigászi" méreteit.
Elmúlt a szép idő, ismét esőre szomorodott. Lábam mintha kissé javulna, kevésbé érzem már az
eddigi lüktetést. Ráállni azonban még mindig csak nehezen tudok. Holnap mindenesetre ellovagolok
a többiek után. Feküdni utóvégre ott is tudok, s így legalább megláthatom S. nagy lapátosát.
Megpillantása bizonyára nagyot lendít majd a lábamon is.
*A német Stangenelch fordítása

OKT. 5.
CARIBOU-ISLAND, SKILAK LAKE
Még az este megjött értem Hjalmar, mind a négy lovával. Reggel hétkor hagyjuk el a szigetet a
háziak kis evezősladikján. Megint esik az eső, de szélcsend van. Barnásszürke tükör a tó, oly
mozdulatlan, mintha életében még soha nem hullámzott volna.
Mire lassan kievezünk, tisztul az idő, a nyugati láthatár felhői közül kibújnak a hegyek. Még
Iliamna, a pipás vulkán is idefehérlik a távoli medvés félszigetről. Mindenekelőtt a lovakat kell
megkeresni. Hjalmar az este szabadon eresztette őket, egy éjszakára minek hajózzanak át a szigetre?
Ezek olyan lovak, akár hétszámra is elélnek az erdőn, tudnak magukra vigyázni. Csak aztán
megtalálni nehéz őket. Elkalandoznak, amerre kedvük tartja. Hiába szól nyakukon a kolomp,
Alaszka-szerte az sem hallatszik el.
Másfél órát is keresi őket a gazdájuk. Nem győzök már tüzelni, oly csípős a hideg. Végre
meghallom a távoli kolompszót. Hjalmar régi ismerősünknek, a Generálisnak a hátán közeledik; a
másik három lovat maga után kötözte, mégpedig vadnyugati divat szerint: mindegyik kötőfékje az
előtte járó farkához van csomózva. Ennek a módszernek szokásos eredménye, hogy a hátulsó ló, ha
fejét felrántja, végigránt az összes előtte haladók farkán. Ez főleg olyankor érdekes, mikor rúgós
lovak vannak összefűzve.
Hjalmar mindent szépen felpakol — ezzel is sok idő telik —, parti bozót kiálló ágai alá rejti a
ladikot, külön hosszú kengyelt fabrikál a merev lábamnak, végül engem is nyeregbe emel. Aki valaha
ült már ilyen kőkemény, elöl-hátul magas, fakápás cowboy- nyeregben, az velem fog érezni. Nem
féllábas embernek való.
Barátságos vidéken járunk, elég jó kis ösvényen. Elöl én a Generálison, utánam Hjalmar, lovának
farkához kötözve az egyik, annak farkához a másik málhásló. Dimbes-dombos a tájék, ritka fenyő- és
nyírerdős, közte kisebb-nagyobb tavak.
Régi, meszesre fakult, napszítta jávorlapátok jelzik az ösvényt. Vagy százméterenként hever
egy-egy. Jávorbikák által elhányt, emberek által összeszedett lapátok. Évekkel ezelőtt, mikor először
jártak erre vadászok, ilyen jávorlapátokkal jelölték ki a Kelley folyóhoz vezető ösvényt. Azóta
szokásban maradt, hogy a talált lapátokat kihozzák a gyalogútra. „Moose-Hoorn-Trail"-nek — „Jávorlapát-ösvény"-nek — jelzi még a térkép is. Senki sem tudna már eltévedni rajta: egymást
kiáltozzák a széles, fehér lapátok. Van köztük néhány hatalmas, valóságos fürdőteknő.

Felérünk egy dombhajlatra és — máris előttünk az első jávorbika!
Mozdulatlanul áll — állunk mi is. Nézzük egymást, alig hatvan lépésről...
Ej, de rettenetes nagy állat! Lovaink valósággal eltörpülnek mellette. Jókora, fakósárga lapátjai
alaposan megdobogtatják a szívemet. Kapkodok is a nyergemhez szíjazott puskáért...
— Közepes bika, nem lőnivaló — szólal meg Hjalmar mögöttem.
Elindul felénk, nyilván rokonainak nézi a lovakat. Kampós orrú, hatalmas fejét ide-oda lóbálja,
torka alatt bunkós végű bőrleffentyű kalimpál, akár valami nagyharang nyelve. Folyton közeledik,
tompa, böffenésszerű hangot hallat... Nagyfejű, irdatlan teremtés — még most sem ismer meg
bennünket! A lovak nyugtalankodni kezdenek, nagyokat horkantanak...
De még Hjalmamak is rá kell kiáltani a bikára, csak akkor torpan meg. Alig huszonöt lépésre...
Még éppen rá tudom csettenteni a fényképezőgépet. Aztán elfordul. Lassú, kényes léptű ügetéssel
távozik, hosszú első lábait magasra emelgeti. Álla alatt ide-oda himbálózik a furcsa bőrnyúlvány: a
bell — „harang" —, ahogyan az angolok találóan elnevezték.
Mindig hallottam, hogy gyenge szemű állat; ilyen vaksinak azonban mégsem hittem volna. A
párzási ösztön alkalmasint még jobban megvakítja. Embereink beszélik, hogy ilyenkor egészen
megzavarodik. Se lát, se hall. A lovat is akárhányszor megtámadja, elzavarja. A lovas embert sokáig
követi, néha alig lehet elijeszteni. Nem hiszi el, hogy nem jávortehén jár előtte.
Pedig különben a jávort tartják a legértelmesebb szarvasnak. Ravaszsága állítólag messze
felülmúlja a többi szarvasfajtáét. Az indián mitológiában pedig éppenséggel emberfeletti stikliket
produkál. A régi főnökök rendszerint a jávorszarvashoz fordultak tanácsért. — Ősz idő tájt azonban
nyilván a szerelem bolondja.
Mély völgy szélére érünk. Meglehetősen széles, habos vizű folyó fényesedik odalent: a Kelley
River. Elég nehezen megy a meredek lejtőn való leereszkedés, rossz lábammal nem tudok beleülni a
kengyelbe. Sima helyen vagy hegynek könnyen megy a dolog, csak meredek ereszkedőnél
kellemetlen.
Leérve, még néhány száz lépést a folyópartot követjük, szép sűrű fenyőerdőben. Aztán hirtelen
előttünk teremnek a sátrak, a lobogó tábortűz mellől felugró társaim. És a tűz előtt, fenyőfa törzsére
kötözve — két irtózatos nagy jávorlapát!
Tehát már mindketten meglőtték a bikájukat. Tátva marad a szám a két gyönyörű agancs láttára.
S.-é az erősebb, 175 centiméter terpesztésű, lapátja is szélesebb, ága is rengeteg. B. bikájának a
terpesztése 171 centiméter, lapátja nem túlságosan széles, de ága ennek is feltűnően sok. Kiváló,
elsőrendű trófea mind a kettő. Harmincöt-negyven kilóra becsüljük egy-egynek a súlyát, teljes
koponyacsonttal.
Nem győzök rajtuk csodálkozni! Körös-körül bicegem őket, minden oldalukat, minden águkat
külön-külön megbámulom. Hej, ha nekem is jutna ilyenféle! Társaim nagyon biztatnak:
— Sok a vad, naponta nyolc-tíz erős lapátost is láttunk; itt aztán valóban van miből válogatni.
Elég könnyen járható a terep, lóháton jóformán mindenhová elmehetsz. Nem nehéz a bikákat
megközelíteni. Ha a széljárás megfelelő, minden különösebb vesződség nélkül lövésre kapod őket.
Nemcsak a látásuk rossz, úgy látszik, a hallásuk se valami sokat érő. Szimatjuk ellenben annál
kitűnőbb. Rossz széllel már egy kilométerről is kereket oldanak.
Nem tudom, vajon a két gyönyörű lapát segített-e rajtam, vagy pedig a négyórás lovaglás?
Mindenesetre sokat javult a lábam. Dákóm segítségével már elég jól elcsoszogok. De itt az ideje,
holnap én is nekigyűrkőzöm a lapátosoknak.

OKT.6.
CAMP KELLEY RIVER
Tiszta, szélcsendes, de dermesztő hajnal. Nem tudom, hány fok lehet, de sátramban ismét fenékig
befagyott a mosdóvíz, pedig az este jól begyújtottam a kályhába. Úgy kell kikalapálni a jeget a
mosdótálból.
Hárman indulunk lóháton: Andy, Hjalmar meg én.
Át kell kelnünk a folyón. A jó vadászterület a túloldalon van; táborunk azért áll a folyón innen,
mert csak itt kapunk forrásvizet.
Csillogó fehér, deres a táj. A fenyők, akár a becukrozott karácsonyfák. A folyó széle is befagyott,
de csak félméternyire; a sebes rohanású vízzel még nem bír a hideg.
Lovaink engedelmesen beleereszkednek az oldalukig érő, örvényes vízbe. Vigyázva,
szakértelemmel lépkednek a folyófenék síkosra csiszolt kövei közt. Hellyel-közzel különösen sebes
az ár, nagyot nyom a lovon, félretolja egy-két lépést. Ilyenkor sem zavarodnak meg, nem
idegeskednek, okosan megállnak, álltukban tapogatják ki az alkalmas lépőhelyet. Néha a nyereg
feléig felver a sustorgó ár. Egyik lábamat fel is szedem a ló nyakára, de a másik bizony belelóg a
jeges vízbe.
Régi ladikroncs hever a folyóparton, az egyik fele teljesen hiányzik.
— Nem tudom — nevet Andy —, a ladik egykori tulajdonosa vajon nem úgy járhatott-e, mint én
annak idején! Lakatlan, elhagyott vidéken tanyáztunk, ketten egy kunyhóban, magányos aranyásók.
Közös haszonra dolgoztunk, békességben meg is voltunk egy darabig. Aztán összevesztünk,
elváltunk. Előbb azonban igazságosan kétfelé osztottuk minden vackunkat. Ladikunk csak egy volt
Nem tudtunk megegyezni, kié legyen, napokig veszekedtünk rajta, majd megöltük érte egymást
Végül aztán kettéfűrészeltük azt is!
Ideát is meredek, fenyves hegylánc szegi a folyó völgyét, ugyanúgy, mint a táborunk mögött.

Keskeny, meredek szerpentinösvény vezet a tetőre, azon kapaszkodunk felfelé. Derék lovaink itt is
megállják helyüket. Amilyen vízjárók, ugyanolyan hegymászók. Különösen az én öreg Tábornokom;
olyan okos, éppen csak beszélni nem tud. Oly figyelmesen kerülgeti az útjában heverő kődarabokat
ösvényre beszögellő ágakat, mintha valóban kímélni akarná a lábamat.
Erdős fennsíkra érünk. Itt már sok a lombfa, főleg nyír-, éger- és nyárfa tarkítja a fenyvest.
Errefelé még késedelmeskedik az enyészet. A levélhullás még nem fejeződött be, nem úgy, mint a
Kenai- és a Skilak-tavakat közrefogó, jóval magasabb hegyeken. Itt még javában égnek az őszi lomb
tüzei, s ha ez egyáltalán lehetséges, még pazarabbak, tarkábbak a Faitbanks körül látottaknál. A
törpenyír bokrai, mint a frissen elfolyt vér — magas törzsű testvéreié, mint a halvány alaszkai arany...
Minduntalan patakot érünk. Sekélyebbet, mélyebbet, szélesebbet, keskenyebbet. A Generális itt is
kitesz magáért. Csalhatatlan hadvezéri szemmértéke első pillantásra tudja, hogy minek minősítse az
elébe kerülő patakot: ugrásnak-e avagy mászásnak. Tehát vagy belelép szép óvatosan, vagy pedig
álltóhelyéből, hintaszerűen puha mozdulattal átveti magát. Nem kell se biztatni, se irányítani. Sokkal
jobban tudja ő azt.
Apróbb tavak is mutatkoznak. Köztük kissé süllyedős, mocsaras a járás. Tejüvegszerű
jégablakocskák zárják le a turfás talaj vízsejtjeit, reccsenve pattannak szét a ló lába alatt, cuppanva
buggyan fel belőlük a fekete kása.
Hamar vége szakad az alig két kilométeres széles fennsíknak. Végeláthatatlan lapály tűnik fel
alattunk, ott lent fogunk vadászni.
Leszállunk a lóról. Hjalmar vigyáz rájuk, mi pedig Andyvel széles sziklalapra telepszünk.
Nagyszerűen beláthatjuk innen az alattunk mélyülő tájat. És alighogy letekintünk, máris három
jávortehenet fedezünk fel. Békésen legelnek a tűzvörös törpenyírbokrok közt: jódszinű, szürke gatyás,
kampós orrú alaktalanságok. Most látszik csupán, hogy lapát nélkül milyen csúnya, otromba állat a
jávor. Csak az a gyönyörű, tekintélyes fejdísz, az koronázza széppé. Az felejteti el aránytalan, csapott
farú, magas marú, nyakigláb, csupafej idomtalanságát.
Ligetes, bokros az elénk táruló lapály. Apró fenyőcsoportok sötétlenek a bozótos, gazos, tarka
összevisszaságban. Vagy harminc évvel ezelőtt megsemmisítő erdőtűz pusztította ezt a tájat.
Jóformán az egész lapály leégett: a Kelly és Funny folyók közti mintegy húsz kilométer hosszú és
majd ugyanolyan széles terület. A szerteszórtan sötétlő fenyőligetek a régi erdő maradványai.
Lángtengerből menekült szigetek. A tűzjárta részen pedig felsarjadt a nyír, az éger, meg a sokféle
gaz.
Ez a nagy kiterjedésű irtás az egész környék jávorszarvasainak kedvenc találkahelye —
Brunfplatzja. Ilyenkor mindenfelől ide gyülekeznek udvarolni, féltékenykedni, élethalálharcot vívni
egy-egy kampós orrú jávorlányért. Embereim mondják, hogy a párzási időn kívül alig látni errefelé
jávort. Szétszóródnak a rengeteg erdőségekben. De ilyenkor, az októberi nászút alkalmával, mind itt
találkoznak.
Vagy tíz perce itt ülünk, de még le sem vettem szememről a messzelátót. Egy-két gyors pillanatot
kivéve, mikor izgatott kezem átadja Andynek, nézze meg hát, valóban akkora-e az a bika, mint
aminek én látom. Mert mióta itt ülünk, már vagy huszonöt jávort fedeztem fel odalent, s köztük öt
gyönyörű lapátost!
Ide-oda mozgolódnak. Emez eltűnik, amaz előbukkan a fenyőligetekből, nyárfasűrűkből. Az erős
bikának mindig a lapátját látni meg legelőször. Kivilágosodik a napsütésben. Barna teste azonban
összeolvad a környezet színével. Különösen ha fenyvesben áll, akkor legfeltűnőbb a lapátja: mint
nagy, sárga pillangószárny világít ki a sötétzöld háttérből. El-eltűnő, újra kibukkanó, ide-oda
hajolgató, hol egyik, hol másik, hol mindkét oldalát mutató, citrom szárnyú lepke! Néha csaknem
kifehéredik. Aztán meg fakó seszínűre tompul, aszerint, hogy merről éri a napsugár.
Gyönyörű az idő, rohamosan melegszik a levegő. A fenyőkről leolvadt a dércukor. Most
harmatcseppek díszítik. Mindegyik más-más szint játszik. Együttvéve visszatükrözik az ég
zászlajának, a szivárványnak teljes skáláját.
Még annyi szél sincs, hogy a fűszálat megrezdítené. Csend van, csak odalentről hallik egy-egy
sajátságos, vontatott bőgés: a sóvár jávortehén párját hívó szava. Közben egy-egy tompa böffenés,
morgás: a bika harci kürtje. Meg imitt-amott egy jókora reccsenés: súlyos lapátok fatördelő
rombolása hallatszik.
Innen, ekkora távolságról, persze igen nehéz a legerősebb lapátost kiszemelni. Hiszen még
közelről se lehet valami könnyű! Különösen nekem, aki eddig még csak falon láttam alaszkai
jávorlapátot. Nekem rettenetes nagynak, kapitálisnak tűnik valamennyi.
De Andy szakértő szemét nemigen lelkesítik. Egyikről ugyan, a balszélső másodikról, hosszas
gusztálás után kijelenti: — Érdemes közelebbről megvizsgálni. — De most már azt is leszólja:
— Nem sok rákot ér.
Amint ültömben hátrapillantok: prérifarkas — coyote — áll mögöttünk alig húsz lépésre. Andy
lövésre biztat, de nem akarok zavarogni a sok jávorszarvas közelében. El is ugrik az alattomos rabló,
kopott csuháját büntetlenül menti a sűrűbe. Kissé hátrább álló lovaink nagyot horkantanak:
megérezték a farkasszagot.
Soká tart, mire Andy megelégeli a távcsövezést, mire kifőzi a haditervet. Végre-valahára elkészül.
Előveszi mellényzsebéből a gumibagót, háromfelé töri, igazságosan megosztja köztünk. Fogunkra
vágjuk, hegyeset köpünk, lóra ülünk. Ereszkedünk le, a nagy lapátú vitézek harcmezejére.
Míg odafent voltunk, ha messziről is, de legalább sok jávorban gyönyörködhettünk. Idelent
azonban mit sem látunk; a fentről alacsonynak, jelentéktelennek tűnő bozótos magasabbra nőtt
lóhátról néző szemünknél, itt már csak a fentről kiszemelt irányt követhetjükA bozótosok közti tisztások nagyobbára mocsarasak. Minél élénkebb zöldek, annál mélyebben

süllyed beléjük a ló. Többször vissza kell fordulnunk, alkalmas átjárást keresnünk. Andy előttem járó
lova majd bennragad a kátyúban.
Vékony nyírfával, néhány égerbokorral benőtt alacsony dombra érünk, ahonnan vagy kétszáz
lépésre, hatalmas lapátpár kapja meg szemünket. Megállunk, lóhátról távcsövezzük. Első pillanatra
nem értem, miért sárgállik olyan alacsonyan az a lapát, alig egy méterre a föld felett. De most már
látom: pihen a gazdája. Sőt tán alszik is. Nehéz fejét letette a földre, állára támasztotta, úgy búsul
egymagában.
Leugrom a lóról — azaz dákóra ereszkedem —, mert ezt a bikát nyilván már Andy is komolynak
tartja. — Szemrevaló lapát — jegyzi meg látható érdeklődéssel. Hjalmar a lovakkal bokor mögé
húzódik, az alvó szarvasóriás észre sem vesz bennünket.
Andy előrekúszik. Vagy száz lépésre ér a bikához, onnét mustrálgatja, latolgatja vagy tíz percig.
Aztán visszamászik hozzánk, s kijelenti, hogy — nem érdemes meglőni.
— Találunk még ennél jobbat is — mondja. — Szép széles a lapátja, ága is sok, de vékony a
szára — „könnyű fej". — Szívére kötöttem ugyanis, hogy minél súlyosabb agancsút lövessen velem.
Ha tehát puskával nem is, legalább fényképezőgéppel szeretném terítékre hozni. A bozót
takarásában ismét lóra kapaszkodom. Kétszáz lépésnyi sántikálást a keresztül-kasul heverő faroncsok
közt még nem nézek ki magamból. A dákóm is beletörhetne. Tehát nagy óvatosan lövésre tartott
géppel, bokortól bokorhoz bújva, lóháton közeledem a nyilván még mindig mélyen alvó bikához.
Száz lépésre lehetek — felkapja a fejét. De arra, hogy felkeljen, mégsem tart érdemesnek. Még vagy
Ötven lépéssel közelebb enged, mielőtt lábra tápászkodna...
Elképesztő látvány! Őslény! Nem a mi világunkból való. Mikor először álltam szemben
vadelefánttal, akkor volt ilyenforma érzésem...
Három felvételt engedélyez. Aztán unottan elfordítja nagyorrú ábrázatát, kelletlenül faképnél
hagy. Ki nem állhatja, ha fényképezik.
Én pedig boldogan fordulok vissza a többiek felé. Ennél szebb jávorbika-képet a világ még nem
látott! Le se kellett szállnom a lóról!
De nem tartós az öröm. Ötperces csupán. Izgalmamban elfelejtettem a zárólemezt kihúzni!
Csukott géppel csettegettem a lapátosra.
Dél felé jár, letelepszünk. Elővesszük az útravalót, meglegeltetjük a lovakat. Ha száz évig
gyakorlom, akkor sem tanulok meg ezzel a furfangos, százféle rugóra járó géppel fényképezni.
Afrikában is velem volt, ott is minduntalan a méreg evett. Hol ezt felejtem el kinyitni, hol amazt
elzárni. És ha minden rendben van, akkor a filmen felejtek el csavarni, és nagy igyekezetemben
három képet egymás hátára fényképezek. Hiába, vadász ne legyen fényképész. Vagy ha annak tartja
magát, hagyja otthon a puskáját, és fordítsa a figyelmét a lencsenyílásra.
Megebédelünk. Éppen a megeresztett hevedereket akarjuk meghúzni, mikor a közeli
fenyvesligetből vásatlan lárma hallatszik. Recsegés-csattogás, koppanás-csikorgás... Mintha
kapanyéllel ütnék egymást, mintha székeket vágnának egymás fejéhez kocsmai verekedők...
Bizony verekednek ott — ha nem is kocsmában, ha nem is kapanyéllel. Aganccsal párbajoznak.
Lapátfegyverét méri össze két jávorbika!
— Verekedés! Gyerünk! — kiáltja Andy.
Már lovon is vagyunk. Sietünk arrafelé, amennyire kidőlt fák, bozótok, miegymás engedik.
Már-már bízunk benne, hogy nem késünk el, hogy láthatunk még valamit a viadalból, amikor hirtelen
félbeszakad a zaj. Abbahagyták a harcot...
Mi azért csak iparkodunk tovább. Hátha még megpillanthatjuk a bajvívókat, hátha
valamelyiküknek kedvünkre való a fegyvere... És amint közeledünk, újból felhangzik a csatazaj most már alig száz lépésről...Odaérünk, Leszállunk a lóról, odabújunk tizenöt lépésre. Onnét nézzük
vagy öt percig! Azt, amit minden századik vagy tán csak ezredik vadász láthat életében! Aminek még
Andy is csak egyetlenegyszer lehetett szemtanúja. Amiben jómagam huszonhárom esztendő
szarvasbőgése alatt még sohasem gyönyörködhettem. Szemtől szembe láthatom két felbőszült bika
élethalálküzdelmét!
Gyönyörű, hatalmas lapátos mindkettő. De Andy még mindig jobbat remél. Le is tanácsol a
lövésről.
Fejük csupa vér. Táguló orrlyukakból, félig tátott szájakból lihegve-hörögve lövell ki a
véres-nyálas gőz. Térdelnek mindketten. Megszegett homlokuk egymásnak feszül, földet szántó
orruk visszahajlik, szinte nyakukat törik a borzasztó tülekedésben. Hátsó lábuk pattanásig feszül —
két-két földbe szegzett vasrúd —, rájuk nehezedik az óriás test nekifeszülése, kitartásukon függ a
harc sorsa. Egy félrelépés, egy megcsúszás — elvész az egyensúly, fel kell kapni a fejet, a pajzsot, s
védhetetlen a szúrás.,.
Peregnek, forognak. Szétugratlak, újra összecsapnak. Szuszognak, lihegnek, szemük fehérje
ki-kifordul a nagy erőlködésben. De a hátsó lábakra vigyáznak. Azok rendíthetetlenek. Egyik se bír a
másikéval. Mikor össze-összeakaszkodnak, olyan reccsenéssel csattannak egymáshoz, azt hinnéd,
rapityára törik súlyos lapátjuk. De nem! A sok közül tán egyetlen kis ághegy se pattan le...
Folyik a párbaj. Én pedig fényképezek. Lázasan, ész nélkül, remegő kézzel. Micsoda alkalom,
micsoda elképzelhetetlen szerencse! Micsoda ajándék! Soha, tudtommal soha nem fényképeztek még
küszködő jávorbikákat! Tizenöt lépésről, pompás világítással!
Egyikük nem bírja tovább. Hirtelen rántással kikapja a fejét a lapátágak egymásba markoló
feszítéséből. Villámgyorsan hátraperdül és — futóra...
A másik — az ellennyomás váratlan megszűnése következtében — majdhogy orra nem esik.
Néhány ingatag, kajla ugrást tesz a menekülő után, aztán megáll. Szédülten néz a semmibe. Oldalát
fújtatószerűen járatja a lihegés. Szemevilágát mindkettőjük vére homályosítja. Aztán lassan oldalt

fordul, meglát bennünket és eltrappol...
Szeretem azt hinni, hogy mégiscsak van igazság. A sorsnak olykor kifürkészhetetlen, érthetetlen
szeszélyei közt összefüggést igyekszem találni. Bízom az ok és okozat közötti valamilyen logikában.
És mikor sehol sem találom, mikor kétségtelennek tűnik a sors igazságtalansága, mikor nyilvánvaló
részéről a rosszakarat, akkor fellázadok ellene. Fejéhez vágnék minden kezem ügyébe kerülő tárgyat.
Különösen a súlyosakat.
Most is ilyen lelkiállapotban vagyok. Elkeseredtem a világ feneketlen igazságtalanságán. Mert
sehogy sem megy a fejembe, hogy a verekedő jávorbikák képét miért kellett elrontanom?
Ha már ilyen ritka, felejthetetlen látvánnyal tüntetett ki a sors, mi az ördögnek adott hát a
kezembe fényképezőgépet, mikor előre tudta, hogy elszamárkodtatja velem a dolgot? Ez nem járja.
Ez ravasz félrevezetés. Hitvány káröröm. Ilyet, sors létére, nem tesz az ember. És akármit vétettem is
ellene, ekkora büntetést mégsem érdemeltem.
Hogy tisztára az én hibám ? Hogy miért nem vigyáztam jobban ?
De hiszen...
Különben jó. Nem bánom. Mondjuk, hogy az én hibám. A jávorszarvasé aligha. De hát ki ne
kapkodna, ki ne idegeskedne, ha ilyet lát? Hol az a leghidegvérűbb vadász, aki abban a néhány
lélegzetfojtó percben higgadt ésszel gondolhatna fényerőre, megvilágítási együtthatóra?
De hiszen nem is ezen múlott. Rendben volt itt minden. Csak éppen a távolság beállítása körül
mutatkoztak hiányok. Előzőleg ugyanis, mikor a magányos bikát fényképeztem — mikor a
zárólemezt bent felejtettem — teleobjektívvel dolgoztam. A verekedést pedig rendes lencsével
akartam megörökíteni. A két lencse távolsági skálája tudvalevőleg különböző. Elfelejtettem átállítani.
Érdemes ezek után még fényképezni? Fejembe szökik a véreg mére — azaz a méreg vére. Rá se
tudok nézni a gépemre.
Nem tudom, mit adnék, ha ezek a képek sikerültek volna! Egyelőre még nagyon sokat. De
siessen, aki egyezkedni akar. Holnap már félennyit sem fizetek.
Hazafelé menet még két gyenge bikát látunk, meg néhány tehenet. Egyik bikát le is
fényképeztem. Mire jó ez most már? Mikor szüntelenül csak az a két nagylapátú gladiátor jár az
eszemben. Legalább rajzolni tudnék hát, hogy valamiképp mégis megörökíthetném azt a nagyszerű
harcot. Rungiusnak, a neves amerikai állatfestőnek van egy képe: Verekedő jávorbikák. Szerzek majd
lenyomatot róla, egyéb híján majd azt mutogatom, ha hazakerülök.
Sötét van már, mikor a nagy lapályról kikapaszkodunk a fennsíkra. Csillagosodik az ég,
rohamosan hűl a levegő. Olyanok ezek a késő őszi napok, mint a — mint a jó frissensült kifli: közepe
lágy és meleg, de a két vége ropogós...
Coyote-ok barátságtalan zenéje mellett bandukolunk hazafelé. Farkasüvöltés és rókaugatás
keveréke. És amikor a lovaink már éppen beleereszkednek az ezüst fényben csillogó Kelley habjaiba
— elnyújtott, mélabús vonítás hasit bele az éjszakába...
Elhallgatnak a coyote-ok. Sőt mintha még a lovakon is ideges remegés szaladna végig...
— A nagy szürke farkas szólott... — magyarázza Andy titokzatos hangon.
Nem szelel a vaskályhám csöve. Akkora füst gomolyog a sátramban, majd kimarja a szemem.
Kitelepszem hát a magasra lobogó tábortűz mellé, itt jegyzem fel a mai nap eseményeit. Itt sírom el a
meghiúsult fényképezés gyászos történetét. Társaim velem együtt búsulnak. Bánatos szemmel üljük
körül a verekedés megörökítésének elmulasztott alkalmát.
Nincs szebb tűz a tábortűznél. Mindig barátságos, mindig megértő, örömben-bánatban egyformán
osztozó. Akármennyit fáradtál, akármennyit bosszankodtál napközben, a tábortűz mellett kibékülsz a
világgal. Megnyugszol, lehiggadsz, mindenkinek megbocsátasz. Jótékony, mindent kiegyenlítő
békesség árad a tábortűz ropogásából, szemlátomást parázzsá, majd hamuvá váló máglyájából. A
napi események zagyva leve átszűrődik rajta, hogy kristálytiszta vízként folyhasson az Emlékezés
csendes tavába.
Visszagondolok, széjjelnézek emlékeim közt. Bizony, életemnek jó néhány estéjét töltöttem
tábortűz mellett. És milyen különböző tábortüzek mellett! Háborúban — de hagyjuk, azok nem ide
tartoznak. Hanem az afrikaiak! A száraz tüskéből rakott, hirtelen emésztő, lobbanékony tüzek — meg
a trópusi őserdők ázott fatörmelékéből füstölögve üszkösödök... A sátorkerülgető oroszlán
elijesztésére összehordott, gépfegyverropogású, kétméteres máglyák — meg a sivatag egyetlen
tüzelőjéből, az összeaszott tevetrágyából gerjesztett csípős füstű tüzecskék...
Nekem egytől egyig kedvesek. Szeretem a tábortűz játékos lángjától ki-kirezesedő, marcona
ábrázatokat, a belőlük fel-felpislanó cigarettavég vagy pipadohány tűzszemét...
Meg a hosszú hallgatásokat meg-megszakító, halkszavú megjegyzéseket. A gyengülő lángokkal
fokozatosan kialvó, elálmosodó beszédet. A tábortűz varázsát!
Nem sikerül megjavítanunk a kályhámat. Kibírhatatlanul füstöl, nincs huzatja. Andy addig
babrálgatja, míg végre türelmét veszti; fogja a puskámat, és három lövést repetál a sátortetőből
kimeredő kályhacsőbe! Hat egyforma szelelőlyukat lő a bádogba. Szép kerek lyukacskák,
vörössárgán világító parázsszemek, A kályha pedig menten olyan huzatot kap, csak úgy búg.
Egyszeriben beszünteti a füstölést.
Mondom, az ilyen prémvadászt nehéz zavarba hozni.

OKT. 7.
CAMP KELLEY RIVER

Ha a lovaglás nem is, a gyakori le-felszállás kissé elővette a térdemet. Nem tudtam, hova tegyem
az éjjel, nem hagyott, aludni.
Ma még csípősebb, deresebb a hajnal. Ismét hidegebb lett egy kabáttal! Újból legszebb
zúzmararuhájukba öltöznek a fenyők, minden tűjük gondosan becukrozva.
Jókorra tervezett indulásunk alaposan késik; elvesztek a lovak! Pedig az éjjel ugyancsak itt
lábatlankodtak, nem győztem rajtuk bosszankodni. Szüntelenül itt kolompoltak a fejem mellett,
mintha csak készakarva rázták volna fülembe azt a fene vasharangot. Kétszer is kimásztam a
hálózsákból, elzavartam az okvetetlenkedő fajzatát. Úgy látszik, alaposan elzavarhattam. Olyan
helyre mentek kolompolni, ahol az ördög se hallja.
Harmadszor főzök már teát, mire Hjalmar a szökevények élén bevonul. Azért késett ennyi ideig,
mert először ebben az irányban keresgélt, aztán abban, végül amabban. Miért nem kezdte mindjárt
amazzal?
Átkelünk a folyón, de nem olyan könnyen, mint tegnap. Ma csak egy lovunk van, Hjalmar a
többivel visszamegy. Leszállítja a társaim trófeáit, friss élelmiszert hoz a szigetről. A Generálisnak
ma tehát kijut a révészkedésből. Először kettőnket szállít át, Andyt meg engem. Akkorákat nyög
szegény feje, attól félek, lepihen velünk a folyó közepén. Andy aztán visszafordul vele, áthozza
Franke, ma ő jön velünk harmadiknak.
Felmászunk a fennsíkra, leülünk tegnapi kilátóhelyünkre, távcsövezzük a lapályt.
Ma még jóval nagyobb forgalom mutatkozik odalent. Fél óra alatt vagy harminc jávort olvasunk
meg — köztük tíz lapátost! Jönnek-mennek, morognak, ropognak, nagy sárga agancsszárnyaikkal
ide-oda parádéznak. Csodaszép innen a kilátás: a reggeli fényárban gőzölgő lapály, a távoli háttérben
csillogó havasok — szinte kár leereszkedni. Sajnálom itthagyni a párját ritkító képet.
Alig érünk le, máris megugrik előttünk három darab: gyenge bika és borjas tehén. De hamarosan
megállnak, nagy szamárfülüket érdeklődéssel hegyezik felénk. A bika lassan elfordul, behúzódik a
sűrűbe, de a tehén ormótlan feje mozdulatlanul les ki a bozót mögül, alig negyven lépésre haladunk el
mellette. Azt hiszi, nem látjuk? Vagy talán Hjalmar házitehene lenne? Ismeri a Generálist, ezért olyan
bizalmas ?
Mocsaras, lápos részhez érünk. Gyalogos kísérőimet kibírja, de lovam belesüllyed. Ki akarjuk
valahogy kerülni, de minél többet forgolódunk, annál inkább belekeveredünk. Minduntalan le kell
szállnom, gyalog botladoznom az ingoványos kátyúkban, mert imént már hasig leszaladt a ló hátulja.
Ez a lápos rész is tele van jávornyommal. A jávorláb mélyen behasított, tágra nyíló körme közé
úszóhártyához hasonlítható, harmonikaszerűen táguló bőrdarabot növesztett a gondviselés. A
hatalmas állat ennek köszönheti, hogy nem süllyed a mocsárba. A szétnyíló köröm közt feszülő bőr
megnagyobbítja a talp felületét, a lábakra nehezedő testsúly jobban elos2tódik. A nyolcmázsás
jávorbika — akár az elefánt is — könnyen átsétál olyan mocsáron, amelybe a legkisebb ló is
beleveszne.
Csekély emelkedést érünk a láp közepén. Ez a lovat is jól megbírja. Ide ülünk Andyvel,
megvárjuk Franket, aki elmegy körülnézni, merre tudnánk a legkönnyebben kikeveredni a
kellemetlen limbusból.
Miközben várakozunk — vékony törzsű, összevissza töredezett fenyves sűrűsödik körülöttünk —,
vad közeledése hallatszik... Nehéz, cuppogó lépések... Ágrecsegés, fának ütődő agancs
félreismerhetetlen koppanása...
Tudjuk, hogy jávorbika közeledik. Alkalmasint Frank elől ugorhatott meg...
Ahol jön ni! Előttünk fog elhaladni. Ötven lépésre lehet. Csupaláb végtagjai lassan lépegetve
hordozzák rövid, púpos hátú, behúzott nyakú figuráját. Jókora lapátot pakolt a fejére, de nem
láthatjuk tisztán, csak imitt-amott villan elő a keresztül-kasul ferdülő fenyőfák közül...
Ráfüttyentek.
Fel se veszi, zavartalanul ballag tovább. Andy ráköhög — erre megtorpan. Bennünket nem lát —
takarásba húzódtunk —, csak a lovat. Egy-kettőt lép felénk — most jól látszanak széles, sokágú
lapátjai...
—Nem rossz — suttogja Andy —, kissé ugyan szűk állású... De azért lőjön oda neki!
Ráfogom a puskát —
De hallga!... A bika mögött újabb csörtetés közeledik...
—Várjunk még — vállamon érzem Andy figyelmeztető kezét —, másik jön utána...
Már ropog is a haraszt...Hajladozik a vékony fák teteje..
Nagy, fekete test nyomakodik köztük...
Jókora lapátos ez is... Vajon melyik az erősebb ?
Az előbbi már siet is, nyilván fél ettől...
—Hegyibe! Ez az erősebbik! — sziszeg Andy.
Magas váll-lapra fogok — odagyújtok —
Eltűnt. Megsemmisült. Mintha villám sújtotta volna.
Alacsony bokor áll előtte, tudom, hogy a mögé rogyott. Készen várom, hátha még feláll...
De bizony nem mozdul. Még csak rugdalódzni se halljuk.
Odasántikálok.
Kissé még emelgeti lapátdíszes óriásfejét, sietek is a megváltó nyaklövéssel.
A legmocsarasabb helyen esett el, bokán felül érő vízben tocsogunk.
Andynek már kezében a mérőszalag, már feszíti is a hatalmas, csipkés ágú lapátok közé... 165
centiméter ! Tehát nem olyan jó,mint társaimé; ága is valamivel kevesebb, de súlyban aligha le nem
főzi majd azokat. Szárvastagsága 23, rózsakörmérete 35 centiméter! Ágainak száma 12+14.

Ha nem is rendkívüli, nekem nagyon is megfelelő, erős, vén bika. Bezzeg mikor ezelőtt tíz nappal
felhúztak a Tulipánkirálynéra, alig mertem ilyet remélni!
Boldogan gyönyörködöm benne. Hányszor elképzeltem ezt a pillanatot, hányszor vágyakoztam
utána! Gyermekkorom óta nevelgettem, díszítgettem, vadászálmaim kedvencévé növesztettem:
„Majd ha óriásjávort lövök Alaszkában!"
És íme, ez is beteljesedett. Jobban örülök neki első oroszlánomnál, tán még első elefántomnál is.
Ez mégiscsak közelebb áll hozzám, jobban megpendíti vadászszívem húrját minden trópusi
fenevadnál. Hiába, európai vadásznak, szarvasvadásznak, mégiscsak ez kell: a világ legnagyobb
szarvasa!
Fenyőgallyat tépek — ezüstfenyőágból —, megvérzem, kalapomhoz tűzöm, ahogy rendes
vadászemberhez illik. Oroszlán vagy elefánt elejtésekor bezzeg nem tűztem tüskegallyat a
parafasisakom mellé!
Bámulatos ez a nagyság! így tán még elképesztőbb, mint elevenen. Még a legnagyobb lónál is
nagyobb. Most látom csak, hogy hatalmas méretein kívül még abban is különbözik az európai
jávortól, hogy nincs fehér hasa, lábszárain se hord fehér gatyát. Egyszínű, fényes sötétbarna, csak a
végtagjain fakul valamivel világosabbra. Szőre durva, merev, törékeny, majdnem sörteszerű.
Hasra esett. Hatalmas orra elmerül a sárban. Kiemeljük: valóságos ormány! Nem csodálom, hogy
egy kilométerre megérzi vele az emberszagot.
Torka alatt alig látszik már a bőrzacskó, a „harang". Csak fiatalabb bikák állát díszíti — vagy
csúfítja? — ez a sajátságos, szőrös bőrleffentyű. Meglett korukban mind rövidebbé és vastagabbá
válik; öregségükre duzzadt, zsíros tokává zsugorodik.
Csípős, pézsmaszerű szag árad a bikából. Nem kellemeden: legkevésbé sem hasonlít a rigyető
szarvasbika szagához.
Embereim nekiállnak a munkának. Baltájukkal lefejezik az óriást, éles késeikkel lenyúzzák
nyakbőrét. Javában dolgoznak a bőrön — az agancsot már kifejtették, itt fekszik mellettünk alig
néhány méterre. Kiálló ága nagyszerű kilátó egy orcá tlan camprobber — „táborrabló" — számára,
amely onnan figyeli embereim munkáját. Egyszínű szürke, szajkóforma madár, a mi
mátyásmadarunknál jóval kisebb — de annál szemtelenebb. Sokat találkozunk a fajtájával.
Táborunkban néha az asztalról lopják el a falatot, a szakács alig győzi őket elhessegetni. Angol
nevükre ilyetén viselkedésükkel szolgáltak rá.
Csak a nyakbőrt visszük most magunkkal, felkötözzük a nyergem mögé. A lapátot itt hagyjuk,
messze lenne innen hazacipelni. Majd holnap eljövünk érte a lóval.
Alig megyünk vagy tíz perce — ismét agancs-csattanás, verekedés zaját halljuk! Sietünk arrafelé,
már amennyire meg-megsüllyedő lovam bírja. Sajnos messziről hallatszik a harci zaj — meg-megszűnik, újra fellobban...
Kissé későn érkezünk:
A bikák jókora tisztást választottak bajvívó térül. Lehet vagy ötholdnyi. Csak néhány bozót
magasodik benne. Közepében áll a két harcos: jól megtermett, nagylapátú daliák. Sajnos abbahagyták
már a küzdelmet, úgy látszik, nem bírtak egymással...
De nicsak! Újból kezdik?
Nem. Nem szembefordulnak — egymás mellé állnak! Mit akarhatnak?
Takarásba kötjük a lovat, odalopódzunk a bikák közelébe. Ilyenkor ugyan semmi szükség valami
nagy lopódzásra, a párbajozó feleknek csak egymásra az eszük. Alig harminc lépésről figyeljük őket.
Fényképezés ezúttal tárgytalan, minden filmemet az elejtett bikára pazaroltam. Ez a szerencsém. így
legalább nem ronthatom el a képet.
Még mindig egymás mellett állnak, közel, mint a kocsiba fogott lovak. Csak Így tudják magukat
biztonságban, mindegyik félti az oldalát Lihegnek, szuszognak, orruk, nyakuk véres. Látszik, hogy
nem babra ment a dolog. És nicsak! Ismét fenyegetőznek! Nagylapátú fejüket ide-oda lóbálják, ferde
nyakkal sandítanak egymás felé... Fejcsóválva, hátrahúzott nyakkal latolgatják egymás erejét...
Aztán hirtelen perdüléssel összereccsennek...
Nem sokáig tart a dulakodás. Egy-két hatalmas taszítás csupán. Máris kereket old az egyik.
Legyőzője nem is üldözi. Néhány percig áll; megvárja, míg kellőképpen eltávolodott az ellenfél,
észre ne vegye, hogy — ő is odavan! Erejének fogytán. Le is fekszik azon helyben. Nem érdeklik a
hölgyek, akiknek kegyét győzelmével elnyerte. Pedig ott állnak vagy hárman a tisztás szélén, epedve
várják valamelyik bajnokot.
Ezeket ugyan várhatják! Egyikük megszökött, a másik pedig úgy kimerült, fel se tud kelni,
nemhogy —
Annyi baj legyen — gondolják a hölgyek. — Akad még legény a csárdában!
Látunk is már egyet. Egyelőre még ott forgolódik a saját teheneivel az erdőszélen, de majd csak
gondoskodik a hoppon maradt hölgyekről is.
A nagy bika pedig, a bajnokbika, most is itt szuszog, ahol az előbb elfeküdt. Egész közel
csúszunk hozzá. Véres, össze-vissza szabdalt feje mintha alig bírná a súlyos lapátokat. Le is hajtja,
földön pihenteti. Nyögdécsel az istenadta, mintha utolját járná. De amint meglát, egyszeriben elfelejti
fejfájását. Talpra ugrik, elsiet a másik után...
Jólapátú bika, olyanforma, mint amit lőttem. Gondolkoztunk is, nem kéne-e elvinni másodiknak.
De hátha még sikerül nagyobbat találni? Meg különben se lett volna mulatság szegény fuldokló
bajvívót kivégezni.
Hazamenet még egy nagy csapattal találkozunk. Valósággal közéjük keveredünk. Itt is, ott is
nagyfülű tehénfej — amott meg lapátdarab fehérlik ki a fenyők közül. Előttünk is, mögöttünk is
mozgolódnak, vagy huszonötén is lehetnek. Bámulatos, mennyire bevárnak, szinte észre se vesznek...

Négy vagy öt lapátos forgolódik köztük. Egyikük sokágú, széles vitorlájú agancsa ugyancsak
szorongattatja velem a puskát. De Andynek ez sem tetszik:
Még két napunk van. Ne hamarkodjuk el, lesz itt ennél különb is!
Andy nagyszerűen ismeri a vadat, ezt meg kell hagyni Véleménye mindig megbízható, kitűnően
becsüli a trófeát. Ha téved is, legfeljebb „lefelé". Felfelé soha. Ha egyszer valamiről megállapítja,
hogy lőnivaló, arra bízvást rá lehet fogni a puskát.
Ma rengeteg vadat láttunk. Pontosan nem számoltam, de mintegy hatvan darabot! Még most is —
felmásztunk már a fennsíkra — minduntalan újabbakat fedezünk fel. Jönnek-mennek, bőgicsélnek,
morognak. Fekete árnyalakok a ködben úszó félhomályban.
Az átkelés a folyón ismét a reggeli módszerrel történik; öreg lovam derekasan áthurcol
valamennyiünket. Nagyon fáradtan érek haza. Térdem lassan javulgat ugyan, de még mindig
kétakkora, mint a másik.
Társaim elhatározták, hogy holnap levonulnak. Jávorbikájukat meglőtték, medvét nem tálálnak,
nincs már itt semmi keresnivalójuk. Legalább időben lent lesznek, mindent elintézhetnek hajóindulás
előtt, én akár az utolsó pillanatban is érkezhetem. Így még a holnaputáni is vadászatra szánhatom. De
az utána következő hajnalban már nekem is sietnem kell lefelé, ha nem akarok lemaradni.
Most hallom, hogy Hank egymagában volt kint vadászni — fényképezőgéppel. És persze — ez
már így szokott lenni — találkozott egy szép barnamedvével. Le is fényképezte!
Hjalmar imént jött meg, de csak egy lóval. Még most is háborog. Nem csodálom. Alaposan elbánt
vele egy szenvedélyes jávorbika. Sötétedett, itt járt már a dombtetőn, alig egy kilométerre a tábortól,
mikor egymáshoz kötött lovaira rátámadt egy nagy lapátos!
Hjaknar azt állítja, bottal vágta fejbe a szarvast. Neki el is hiszem; nem emlékszem, hogy valaha
is lódított volna. De a bika még így sem tágított. Hjalmar nagy lélekjelenléttel leugrott, elvagdalta a
lovak hátán erősített málhák kötetét, szétszakította a megkötött farkokat, a lovakat szélnek eresztette.
A lapátos utánuk nyargalt.
Hjalmar csak a maga lován jött meg, a másik kettőt tán még most hajszolja a bika. A poggyász
is ottmaradt.
Hjalmart, aki különben a megtestesült nyugalom, soha nem láttam ilyen feldúlt állapotban.
Egészen belesápadt. Borbélyollót hónapok óta nem látott sörénye égnek áll, a ruhája csupa rongy. És
olyan csúnyákat mond, ki se néztem volna ebből a csendes, növénygyűjtő svédből.
De a tábortűz andalító ropogása öt is hamarosan megnyugtatja. Ma soká elbeszélgetünk mellette.
Ásításig. Persze jávorokról folyik a szó. Hjalmar mai balesetéről, a jávorbika veszélyes vagy
veszélytelen voltáról — De hiszen — jegyzi meg Andy hosszú hallgatás után —nem veszedelmes
az! Alaszka erdőiben csak egyetlen veszedelmes állat jár: az olyan vadászember, aki nem tud
puskával bánni!
Többet nem mond az öreg, de tudom, mire céloz. Tavaly kísérgetett valami városi urat, akinek
izgalmában elsült a puskája. A lövés közel járt Andy füléhez.
Érdekes, milyen kevés szó esik az ilyen esti beszélgetések alatt; milyen hosszúra nyúlnak egy-egy
mondás közt a szünetek. A vadonban élő ember többet beszél szemével, mint szájával. Egy-egy
arcjáték, felhúzott szemöldök vagy gyenge kézlegyintés olyanokat mond, amire más ember
szóáradatot pazarolna.
Mondhatom, sajnálom itthagyni ezeket a jóravaló, becsületes embereket. Csiszolatlan gyémántok,
durva testben dobogó aranyszívek. Az öreg Andy mégiscsak a legfiatalabb valamennyiük közt. Ma is
majdnem összevesztem vele: mindenáron-a saját hátára akarta pakolni a negyvenkilós jávorlapátot.
Hogy neki semmiség azt hazacipelni. Én ma sem bírnám, nemhogy ötvenhat éves koromban. Hiába!
Negyven év a fiatalkor öregsége, ötven az öregség fiatalkora...
Ravasz eszejárása van az öregnek és olyan éles, hogy a saját magadét is megköszörülhetnéd rajta.
Valami kollégájáról folyt a szó, aki minden pénzét elverte.
—Mire költötte? — tudakolja valamelyikünk.
—Egy részét nőkre — feleli Andy nagy komolyan —, más részét italra, a többit meg
bolondságra!
Hank valami adósára panaszkodik.
—Mindig mondtam — böki ki Andy —> többet ér ajándékozni, mint kölcsönadni! És
ugyanannyiba kerül.
Bennszülöttekről is szó esett. Hogy milyen igazságszeretők. Ket testvér összeveszett az
örökségen. Sehogy sem tudtak megegyezni. Főnökükre bízták a döntést. Ez Így szólott: ,,Egyikőtök
ossza kétfelé az örökséget, a másik válasszon!”
Kell ennél salamonibb ítélet?

OKT. 8.
CAMP KELLEY RIVER
A szétugrasztott lovak még az éjjel megjöttek. Mikor ébredezünk, már dugdossák be deres,
gőzölgő orrukat a sátorajtón.
Két társam elindul lefelé. Két lovon ők mennek, a másik kettővel mi indulunk vadászni Andyvel
és Hjalmarral. Az este elfelejtettem említeni, hogy Hjalmar hírt hozott a hajónkról: rendesen indul,
11-én délután. A rádió mondta be az izenetet, ahogy megígérte. Holnap tehát számomra is vége a
vadászatnak. Megenyhült az idő, beborult. Havas eső szemetel. Rohamosan hullanak a dércsípte

levelek; egyes fákon már csupasz, fekete ágcsontvázak éktelenkednek. Foszladozik az erdő
lombruhája, minden szélroham újabb fátyolt tép le róla.
Mire helyet foglalunk szokott kilátóhelyünkön, mégis kisüt a nap. A havas eső tisztára mosta, a
szél fényesre törölte az eget. Mosolyogni próbált az ősz, de már sehogy sem illik fáradt ábrázatához.
Már nem téveszt meg senkit. Pillanatok alatt megfagyó, kimerültséget, gondot sikertelenül leplező,
valóságos „főpincér mosoly".
Ma kevés vad látszik innen felülről. Mindössze néhány tehén meg egy gyenge lapátos.
Megelégelték volna gyakori látogatásunkat?
Leereszkedünk a lapályba, és tegnapi nyomunkat követve, legelőször a kint hagyott agancsot
keressük fel. Felkötözzük a málháslóra. Mintha szárnyai nőttek volna a pejkónak! Valóságos
Pegazussá vált! Nem hinném azonban, hogy fel tudna repülni az Olümposzra. Nyilván ő is nehezli
szarvszárnyait. Lefelé lógatja őket.
Délig elmászkálunk, anélkül hogy bármivel is találkoznánk. Aki ma jönne ide először, el se hinné,
hogy mennyi vad volt itt tegnap. Hogy jóformán minden bokorban mozgott.
Szokás szerint egy dombra telepszünk delelni. Teát főzünk, előkeressük az elemózsiát. És
miközben fogyasztjuk — távoli recsegés, fatördelés hallatszik! Mintha egy-két ismerős böffenést is
hozna a szél...
Bekapjuk az ételt, egykettőre felnyergelünk, és már megyünk is: elől Andy, utána jómagam a
Generálison, mögöttem Hjalmar a Pegazussal —valóságos díszmenet! Még csak a rezesbanda
hiányzik. De amilyen jólelkűek a Kenai-félsziget jávorai, tán még azt sem bánnák.
Jókora gizes-gazos tisztásra érünk; lehet vagy négyszáz lépés, végiglátni rajta. Mindjárt észre is
vesszük: túlsó végén, a fenyves szélső fái közt jávorvad mozgolódik. Onnan hallatszott előbb a
csörtetés is, meg a mörcögő bikahang...
Egyelőre azonban csak teheneket látunk. Ki-kibukkannak a fenyők közül — ismét visszalépnek.
Nyugtalankodnak, forgolódnak, hátrafelé figyelgetnek. És mögöttük — újból hatalmasat reccsen az
erdő... Innen, ahol most állunk, nem valami alkalmas az odacserkelés. Szelünk ugyan kitűnő, de csak
akkor, ha a nyílt tisztáson keresztül, egyenesen a vad felé tartanánk. Ezt mégsem merjük
megkockáztatni, bármily gyanútlanul mutatkoztak is eddig a jávorok. Inkább leülünk, kissé
várakozunk, hátha kivonulnak majd a tisztásra. Úgy nézem, errefelé irányoznak.
Három tehén meg két borjú kint van már, felénk fordulva csipegetik a törpenyír-bozótost. Szépen
megnyugodtak, hátra se néznek. Rájuk, úgy látszik, nincs szükség a sűrűben...
Türelmesen nézzük őket vagy tíz percig. Közben minduntalan halljuk a sokat ígérő ágtörést
Végre meggondolja magát — kilép a bika is. Nagy, szürke lapátszárnyait ide-oda forgatja.
Kerülgeti a teheneket, meg-meg- ugrasztja valamelyiküket. Kelleti magát. De nem sok szerencséje
van a hölgyeknél, ők most inkább legelnek. Mérgében nekifordul tehát egy ártatlan
Douglas-fenyőnek, azt kezdi ütni-verni. Vitézül kaszabolja.
Távcsövön nézem. Sajnos, még így sem látom akkorának, mint amilyennek szeretném. Három
nap alatt az én szemem is hozzászokott a hatalmas lapátméretekhez, már engem sem tévesztenek meg,
mint első nap. Már Andy nélkül is meg tudom ítélni, hogy biz' ez a bika sem különb az eddig
látottaknál. Nem rossz, erről szó sincs. Széles, sokágú lapát díszeleg a fején, alig hinném, hogy
gyengébb lenne a tegnapinál. Sőt most, hogy lapátjára süt kissé a nap, egész tisztességesnek látszik...
Meglőjük? Jobbat keressünk? De hátha nem találunk? Múlik az idő, rohan, akárcsak a
vonatablakból a sürgönypóznák. Egykettőre lejár ez a két nap. Az időjárás is bizonytalan, holnapra
végleg elromolhat. Hátha ez az utolsó alkalom? Ha máshol lennék, pillanatig se gondolkoznék.
Minden országnak becsületére válnék ez a lapátos. De hát a híres Kenai-félszige- ten mégiscsak —
Mi volt az? Az a reccsenés ?
Ugyanonnét hangzott előbb is, a tehenek mögül! De hiszen a bika idekint van már, abba is hagyta
a fenyő csúfítást — békésen legelészik a tehenek közt...
... A sűrűben tehát még egy bika rejtőzködik!
Most már csak maradjunk csendben, tán csak előjön majd az is. Meg is egyezünk Andyval, hogy
a két bika közül a jobbikat okvetlenül meglövöm. Tovább már nem várok, mert utóbb még két szék
közt a pad alá kerülök. Csak lépne ki hát az a másik is, hogy összemérhessük a kettőt. Szóval,
akárhogy is fordul a dolog, ennél rosszabbat nem lövünk.
Ismét nagyot reccsen az erdő. Még egyet. Újból egyet. Valóságos erdőirtást csap az a láthatatlan
legény. Egyre jobban, egyre közelebb tördösi a fákat. Böffen is egy-két tompa hangút. És — ni csak!
Már mutatja is egyik lapátját..
Nekünk ez is elég. Ebből is látjuk, hogy különb az elsőnél. Nincs több spekulálnivaló. Ezt kell
meglőni. Minél előbb.
Már nem látszik a lapát, gazdája „bevonta a vitorlát". De ugyanott áll most is, teste kifeketedik a
fenyők közül. Gyerünk hát, nehogy elszalasszuk. Odalent Sewardban dudál már a hajókürt! Kész a
haditerv: lóra kapok, egyenesen nekilovagolok majd a csapatnak. A szél kifogástalan, a jávor szeme
gyenge, a lovat atyafijának nézi. Esélyeim tehát a legjobbak...
Vagy tán próbáljak takarva odalopakodni? A tisztás szélén körülcserkészni nemigen merek. Bent
kellene járnom az erdőben, nehogy észrevegyenek. Lóháton túlságos ropogást csapnék a fák közt,
gyalog pedig igen nehezemre esne. Szelet is foghatna a vad. Tehát mégiscsak az előbbi tervet
választom.
Feltuszkolnak a Generálisra. Puskámat vállamra akasztom, kalapom szememre húzom. Még
arcomra is kendőt kötök, nehogy kifehéredjék. Aztán kiléptetek a tisztásra...
Andy, Hjalmar meg a Pegazus a bozót mögött maradnak, onnan lesik az eseményeket.
Váratlan megjelenésem —hatástalan. Pillantásra se méltatnak.

Igaz, messze vannak még, vagy négyszáz lépésre. Lassú közeledésemet egyelőre a legteljesebb
gyanútlanság fogadja.
Nyolcan mutatkoznak már a tisztás szélében: öt tehén, két borjú, meg az elsőnek megjelent bika.
A másik, a „mi bikánk", most is ott ólálkodik a szélső fák közt: ki-kisárgul egyik-másik lapátja... S
micsoda lapátok!
Halkan beszélek a Generálishoz, izgalmamban őt biztatom suttogva:
— Csendben járj, öreg, meg ne állj. Vigyázz a lábadra, ne ropogj ... És nehogy elnyerítsd magad,
mert letöröm a derekadat... Jaj, még csak százötven lépést tehessünk meg baj nélkül...
A jávorok kutyába se vesznek. Azaz hogy nyilván jávornak tartanak. Fel-felvetik nagy
mamlasz ,fejüket, meg-megnéznek, de aztán ismét tovább legelnek. Nem gyanakszanak. Nem
furcsállják a lovasított jávortehenet!
Közeledünk, közeledünk... Csaknem elértük a tisztás közepét...
Jól látszik már a nagy bika. Hatalmas, széles lapátjai megigéznek. Szinte szívják a kalapkarima
alól kisandító szememet...
Kétszáz lépésre lehetek. Innen már bízvást lőhetnék... De oly nyugodt az egész társaság, még
ötven lépést megkockáztatok. ..
Ez is sikerül. Még most sem ismernek fel. Százötven lépés. A nagy bika most keresztben áll.
Elhibázhatatlan, fekete sörösló... Gyerünk hát... Óvatosan átvetem a lábamat a nyergen... Lassan,
vigyázva lecsúsztatom magam... Aztán hirtelen leülök, eleresztem a lovat és — oldalba lövöm a
a nagy bikát —
De csak áll... Meg se mozdul... Pedig hallottam a golyóütést! ... Ismétlek. Jól megcélzom...
Lövök... Állva marad!
Gyorsan azt a harmadik lövést...
Ez is hatástalan!
—Mi az? Elhibázom? Vaktöltéssel lődözök? Elferdült puskámon a távcső ?
A bika most is egy helyben áll. Gyökeret vert a lába.
Lerántom a céltávcsövet... Nélküle adok le két gyors lövést...
A bika — most sem mozdul!
Erre már elfog az idegesség. Üres a puskám, mind az öt golyót kilőttem. Tölteni akarok, nem
találom a patront. Sok zsebem közül melyikbe is tettem?
Szemem nem ereszti a bikát — de kapkodó kezem elejti a patront. .. Tapogatok utána a fűben...
De — remeg a bika! Ingadozik!... Lábait szétterpeszti — hajladoznak — meg-megcsuklanak —
kiszaladnak alóla — Elvágódik!
A tehenek a másik bikával most is ott állnak, végignézték a gyorstüzelést. Nyugtalanul ide-oda
lépegetnek... Aztán lassan, meg- megállva, csodálkozva eloldalognak... Nem értik, mi történhetett...
Csak most, hogy felém rohanó embereim nagy zajjal közelednek, csak most fogják fel a veszélyt.
Recsegve-ropogva tűnnek el az erdőben.
Engem pedig kivert az izgalom verejtéke. Mondhatom, ennyire már rég nem fogott el a vadászláz.
Még a fogam is vacog. Mi történt? Páncélszekrénybe lövöldöztem? Sebezhetetlen vagy kitömött
jávorbikára? Mért nem jelezte a lövéseket? Miért nem mozdult? Példátlan eset!
Immár kimúlva fekszik, féloldalára fordulva. Az alacsony bozótosból kimeredő, hatalmas, széles
bal lapátja akár a szélduzzasztotta vitorla. Andy már futtában lobogtatja a mérőszalagot:
—Mennyire becsüli? — kiáltja. — Veri a többieket?
—Majd meglátjuk: Ide azt a mérőt!
Végighúzzuk rajta: 168 centiméter. Hárommal több a tegnapinál. De széles, egyforma, 15+14 ágú
lapátjai akkora örömkurjantást csalnak ki belőlem —Kenai valamennyi jávorfüle megcsendült tőle!
—Na és a lövések?
Benne van mind az öt. Szitává lőttem a vállát, mint valami céltáblát. Miért nem akart hát elesni?
Vagy legalább elindulni? Megbénította az első lövés ? Nem érezte a többi golyót ?
Most jut eszembe, hogy kanadai vadászlelrásokban többször olvastam hasonló esetekről. Hogy a
sebzett jávorbika állva marad, míg csak ki nem szökik belőle az élet. Hogy közben akárhányat
belelőnek, fel se veszi állja a golyót, mint valami élettelen bábu. Alapos, részletes fényképezés
következik. Két tekercs filmet rászánok. Megmutatom, hogy mégiscsak tudok jávorszarvast
fényképezni. Ha verekedőt nem is, legalább döglöttet. Közben isten tudja hányadszor mérjük meg az
agancsát, újra meg újra megszámoljuk ágait. Huszonkilencnél mégse akar több lenni.
Mire az agancs meg a fejbőr lekerül, teljesen ránk sötétedik. Mindent felkötözünk a Pegazusra —
négy szárny alatt görnyedezik az istenadta!
Kél a hold, beezüstözi előttünk az utat, bátran haladhatunk a súlyos teherrel. A ló minden
lépésénél egymáshoz koppan a két nagy agancs — mintha nagy messzeségben verekedő lapátok
pengenének...
A prérifarkasok is rágyújtottak esti nótájukra. Innen is, onnan is vádolják a holdat.
Engem búcsúztatnak! Mert holnap már én is itt hagyom ezt a felejthetetlen tájat.
Vége a vadászatnak!
A Kenai-félsziget kitett magáért. Kegyes volt hozzám. Nemcsak erős hegyi kosok csigáival nagy
jávorszarvasok lapátjaival, nemcsak az emlékezetes verekedés képével ajándékozott meg! Az imént,
mielőtt a táborba értünk, bőkezű ráadásul búcsúlátvánnyal is szolgált. Tündérképpel, amelynek
emlékét mélyen vadász szívembe zártam.
Leértünk a folyópartra. Lovam éppen bele akart ereszkedni. Tőlünk alig száz lépésnyire, a
színezüst Kelley sustorgó közepében — jávorlapátos álldogált!

Hasaalját sem érte a víz, hosszú lábai szárazon tartották hatalmas, szellemszürke testét. Ahogy a
holdsugár fakó fátyolt szőtt rá, olyan volt, mint valami látomás. Rég letűnt korszakokból hazajáró
ezüstpáncélos levente...
Néma csodálattal bámultuk, míg csak el nem indult. Lassú, méltóságteljes csobbanásokkal kelt át
a folyón... Beleveszett a fenyves sötétségébe.
De a képét itt hagyta emlékezetemben. A holdsütötte vízben álló ezüstlapátost még gyakran
fogom látni. Visszatérő jelenése sok mindent jelent majd számomra. Nagyon sok mindent —
felejthetetlen élmények sokaságát, rejtélyes rengetegeket, vadak óriásait, határtalan kalandvilágot —
Alaszkát!
Lobog a tábortűz. Utolsó alaszkai tábortüzem.
Hárman pipázunk körülötte Andyvel meg Hjalmarral. Két nagy lapátpárom is itt áll, fenyőhöz
támasztva. El-eltűnnek, újra kivilágosodnak a változó tűzfényben. És valahányszor kivilágosodnak,
mintha mindig szebbek, mindig csodálatosabbak lennének. Bizony. Csodaszarvas-agancsok!
Ha nem is éppen Kenai legjobbjai közé valók. Mert hiszen a híres, rekordverő lapátok egytől
egyig innen kerültek ki. Sőt, jobbára mind itt estek, a mi vadászterületünkön, a Kelley és Funny
folyók közében. A félsziget területe mintegy harmadrésze Magyarországnak, jávorállományát
három-négyezer darabra becsülik. „Aranyérmes" bikát azért itt sem könnyű keríteni.
Említettem már, hogy habár az öt láb (158 cm) terpesztést meghaladó alaszkai jávorlapát már
kiválónak minősül, a világrekord lapát még a két méter szélességet is meghaladja. Négy jávorbikánk
lapátjának terpesztése (szélességi mérete), elejtésük sorrendjében így következik egymás után:
S.
B.
Sz.
Sz.

...............175 cm
..............171 cm
..............165 cm
.............. 168 cm

Embereim egy tisztafehér jávortehenet is emlegetnek. Andy találkozott is már vele. Sőt Hank le is
fényképezte. ígérte, kapok majd képet a „havasi jávortehénről". Pedig épp a minap olvastam a The
Moose Book című tudományos munkában, hogy: „Jávorszarvasok közt ismeretlen az albínó...”
Elbújt a holdvilág. Jeges leheletű szél támadt, ismét szállingózik a hó.
Itt a tél az ajtó előtt. Mind jobban, mind türelmetlenebbül zörgeti. Néhány napon belül be ís töri,
eltemeti az őszt. Leborítja jeges szemfedővel. Rádönti Észak nagy, fehér sírkövét a hosszú téli
álomba szenderedő Alaszkára...
Poharaink összecsendülnek. Azaz összependülnek, minthogy bádogból valók. Jó egészségben
való viszontlátásra ürítjük tartalmukat. Viszontlátásra itt, ezen a helyen, a lobogó tábortűz mellett!
Lehet, hogy igazságra ittunk. Hogy rakunk mi még tüzet a Kelley partján. Még a szétjárta
ezüstfenyők is bíztatólag bólogatnak...

