Safari 2010_3_45-48 Lipp-Tirol 4_Safari 2007_4.40-42 Veszélyes elefánt 3 2010.09.02. 20:21 Page 45

[ Lipp Adrienn ]

Ülök a kedvenc fotelomban, és nézem
a falról visszanéző zergetrófeámat,
mellettem a kandallópárkányon pihennek
a kipreparált mormoták és nyírfajdkakasok.
Gondolataim messze járnak a felejthetetlen
emlékek birodalmában.
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Drága vadászbarátom, Theo Meierhans, az
Innsbruck melletti Gschnitz 7000 hektáros
birodalom bérlője hívott meg zergevadászatra. A sok közös úrkúti vadászélmény után
ahol kísérője lehettem, a finom magyar pálinka mellett megbeszéltük az indulás részleteit.
Lelkemre kötötte, hogy szerezzek be túrabakancsot a hegy meghódításához, esőruhát a
hirtelen jövő záporok miatt és egy jó hátizsákot, amelybe minden belefér.
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Theo kedvenc asztalánál
a Nap-völgyben
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A magasles, ahonnan a zergebakot sikerült elejteni

[ NIMRÓD
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Örömkönnyek közt a mormotámmal
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Augusztusban férjemmel útra keltünk, és
megérkeztünk a csodálatos mesevilágba,
ahol a hófedte hegycsúcsok alatt zöldbe öltözve pompázott a táj. Vendéglátónk a halastóval szegélyezett hüttében várt bennünket, ahol nyomban kihorgásztuk az ebédnek
való szivárványos pisztrángokat.
A teraszon ülve távcsővel végigpásztáztuk
a hegyoldalt, gyönyörködtünk a zergékben,
kőszálikecske-kolóniákban. Közben érdeklődve hallgattam, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor Theo kibérelte a területet, teljesen ki volt
fosztva, de mára az állatok paradicsomát varázsolta belőle.
Délután útnak indultunk a hegyen, és
megtudtam, hogy ahol lépkedek, egykor Ferenc József császár birtoka volt, és itt vadászott imádott Sissijével. Ettől még emelkedettebb hangulatba kerültem, és cserkelőbotomra támaszkodva haladtunk felfelé. Mire
már levegőt is alig kaptam, kísérőm, Theo
felmutatott egy égig érő fára, hogy másszak
fel a keskeny létrán a lesre. Bár életveszélyesnek találtam, de a cél érdekében elindultam.
Fentről csodálatos kilátás tárult elém, alattunk egy tisztásra, felfelé a hegyekre, ahol
zergék pihentek. Lőtávolságon túl voltak, így
maradt a várakozás. Gondolataimba merülve azon töprengtem, fantasztikus, hogy
mindezt átélhetem. Aztán tőlem jobbra észrevettem, hogy az erdő mellett mozog a magas fű, és kilép egy csodálatos zergebak.
Kísérőm mutatta, hogy lőhetek, de úgy remegtem, hogy a puska csövét nekikoccantottam a lesnek. A zerge felnézett, de szerencsémre megnyugodott, és újra legelni kezdett. A következő pillanatban eldördült a
CZ-550-es. Gurult lefelé a zsákmányom a
lejtőn, és egy sziklaszirtnél megállt.
Leírhatatlan volt az örömöm Theóval kurjongattunk, és megállapítottuk, hogy „rüdig
schön ist das Leben” – azaz csodálatos az
élet. Miután a meredek oldalon odaértünk a
zergémhez, megtörtént a végső tiszteletadás,
majd törettel a kalapomon megpróbáltuk lehozni a vadat a hegyről. Elsőként 73 éves barátom húzta, aztán félúton én vettem a nyakamba. A vadászháznál énekszó mellett halat
sütöttünk, s mire elkészült, férjem is megérkezett egy zergesutával, immár zuhogó esőben. Hajnalig mulattunk
Másnap nagy megtiszteltetés ért bennünket. Kedves barátom lezáratta magának a
völgykatlan legszebb részét, amely a „Nap
völgye” nevet kapta. Itt csak ő vadászhatott,
de nekünk megengedte, hogy elejthessünk
egy-egy mormotát. Hivatásos vadásza kísért
bennünket, elötte a próbalövésre is sor került, hiszen csak a nyakán, a kis háromszögnél szabad meglőni, különben visszaugrik a
várba, és örökre elvész. Elsőként rajtam volt
a sor. Kúsztunk-másztunk a sziklák között,
ahol a mormoták napoztak. Lenyűgöző volt
az érintetlen természet, a havasi gyopár szőnyegként borította a tájat. Sokáig kerestük a
megfelelő korú lőhető hímet, aztán az egyik
sziklán felágaskodott egy ilyennek ítélt mormota. Kísérőm jelzésére lőttem, és a mormota a szikla lábához bukfencezett. Az arcomon végiggördült egy könnycsepp az
örömtől és a sajnálattól egyaránt. Férjem is
elejtett egy szép példányt.
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Reggeli mosogatás forrásvízzel a szálláshelyünkön
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Nyakamban az édes teherrel, zergebakommal

[ NIMRÓD

A sikeres vadászat után vezetőnk elvitt
bennünket az eddigi életem legcsodálatosabb helyszínére, egy sziklaszirtre épített faházikóba, ahol Theo tiroli finomságokkal látott vendégül. Sötétben tértünk vissza a hüttébe, ahol hamar álomba merültünk.
Hazatérésünk után vendéglátónk tíz napot nálunk töltött a Veszprém megyei kis
faluban, Úrkúton, ahol áprilisban sikerült
meglövetnem vele egy jó kant. Ezt követően
újra meghívott májusban nyírfajdvadászatra
a meseszép Nap-völgybe.
A már korábban megismert faházikóban
laktunk, szomjunkat a patakból oltottuk, hűtőnek pedig a hóba ásott gödröt használtuk.
Hajnali fél háromkor indultunk fel a
hegyre, ahol a hóba hasalva, egy szikla takarásában vártuk a berepülő kakasokat. Még
sötétben kellett elfoglalnunk a helyünket.
Pirkadatkor meghallottam a süvítő hangokat, ahogy táncoltak és harcoltak egymással
a kakasok a tojók kegyeiért. Repült az idő,
teljesen belefeledkeztem a látványba. Lőhető példány túl messze volt, ezért üres kézzel
tértünk haza, de én boldogan bukdácsoltam
lefelé a patakok között.
Reggelihez készülődtünk, amikor észrevettük, hogy a húst és kenyeret a hóba ásott
gödörből elvitte a róka. Így maradt üresen a
tojás, de az is jólesett a friss tejjel. Ezután
napközben a 2000 méter magasan jót aludtunk, és este újra útra keltünk. Hajnali négy
óra tájban három kakas repült elénk a hóba,
közülük kettő összeverekedett. Az idősebbet
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céloztam, de sajnos elhibáztam. Férjem
azonban egy gyönyörű példánnyal tért vissza
a szállásunkra. Méltóképpen megünnepeltük a jó magyar pálinkával és énekszóval.
Este már megint a hóban hasaltam, a szép
madarak azonban a tőlünk távolabb eső tisztást választották tánctérnek. Utolsó fél hármas kelésemkor már nagyon izgultam, óra
nélkül ébredtem, és a hegycsúcsok között a
patakok csobogása, a csillagok ragyogása egy
életre bevésődött az emlékezetembe. Egy
szikla tövébe kuporodtunk, ahol jól hallottuk
a berepülő madarakat. Moccanni sem mertem. Kísérőm mutatta, hogy a tőlem balra
táncolót lőhetem golyóval, mert a söréthez túl
messze volt. Óvatosan felálltam, rátámasztottam fegyveremet a sziklára, és a szárnyán
lévő fehér foltra céloztam. Sikerült eltalálnom
– gurult felénk a havas lejtőn. Közben Theo
mindezt végignézte lentről, a kis háztól és
hangos kurjongatással fejezte ki örömét.
Csak ültem a sziklán a nyírfajdkakasommal, és próbáltam elhinni, hogy mindez velem történt.
Itthon újra és újra felidézzük a szép tiroli
emlékeket, de március 15-én az én legjobb
vadászbarátom örökre elaludt a kedvenc
magaslesén, a természet lágy ölén, ott, ahol
a legjobban érezte magát. -
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Férjemmel tiroli finomságokat reggelizünk a hüttében
Hajnalban boldogan a hegycsúcsok között nyírfajdommal

