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A cég éjjel

MAX NOLLERT

Mosel-parti
meglepetés
a sü tött a nap, le te ker tem az
öbölhöz, onnan meg fel a hegyre,
az iro dá ba – 10-15 perc elég is
volt, hogy megcsodáljam ezeket a pompás
ha lakat, ahogy a fel szín alatt ejtõz nek a
vitorlások között, esetleg beúsznak fedezéket keresve a töklevelek alá, vagy még
inkább a part felé, csak hogy eltûnjenek a
nádban.
Jó öt-hat méter magasból lehetett csak
szemlélõdni a meredek és benõtt partszél
miatt, de innen is jól látszott az a cirka 15
ponty, amit meg tudtam számolni – köztük

H

egy kifejezetten jellegzetes, rendkívül magas hátú, hasban is igen erõs példány, mely
meglehetõsen kitûnt a helyi felhozatalból.
Ne feledjük, a Mosel középsõ szakaszáról
van szó: ritkán telepített, ritkán fognak 15ösnél nagyobbat errefelé. Pár kilométerrel
feljebb és lejjebb egész más a kép – talán az
alacsonyabb dombok és a több napfény miatt nagyobbak a pontyok? Ki tudja?
A lé nyeg, hogy ezek a nap für dõ zõ pon tyok tudtak magukra vigyázni, különösen
az a bizonyos nagydarab, aminek még nevet is adtam, így lett õ a Guppy.

Újra a régi
Pár év eltelt már azóta, hogy rendszeresen
horgásztam itt, de most visszatértem. Az
etetést is a régi helyemen kezdtem, a kikö tõ öböl spic cé nél, ahol es tén ként oly kor hét halat is tudtam fogni hajdan, közte a folyórekordernek számító 99 centis,
19,8 kilóst is… Régi szép idõk…
A hely viszont ezúttal nem mûködött…
Sõt, hi á ba pró bál tam a kör nyék más ré szeit, nem jártam szerencsével. Pedig láttam a halakat folyamatosan, napos és felhõs idõben egyaránt – csakhogy a tartózkodási helyükön, vagyis a kikötõben nem
engedélyezett a horgászat, ahogy a napozóhelyükön sem.
Nem jött be te hát, amit el kép zel tem a
meg szo kott, be vált he lye im mel kap cso latban, és ez eszembe juttatta az örök igazságot: kockázat nélkül nincs gyõzelem.
Horgászapám, Uli egykori kedvenc helyére ül tem le, ahol az el sõ tíz ki lón fe lü li
pon tyát fog ta – még úszós bot tal és
krumplival csalizva, 1986-ban. Fõleg késõ délutántól alkonyatig próbálkozott itt,

az éjszakázás nem az õ mûfaja volt, meg
amúgy sem nagyon lehetett volna tábort
verni a lépcsõszerû partoldalban.
A néhai plató már rég eltûnt, helyén hirte len le esõ négy mé te res mély ség fo ga dott.
Egyik szerelékem a kemény aljzatra, másik nem mes sze tõ le, de már pu hább fe nékre került. A bottartó elsõ lábai a vízben, a bojlisszék a lehetõ legjobban kinyitva, még az ernyõsátrat is felállítottam valahogy, viszont ha el akartam jutni a botokig, körbe kellett táncolnom a placcot,
ráadásul a vízben gázolva.
Feszültséggel vegyes izgalmak támadtak
bennem a hely miatt; felidéztem magamban a kedves emlékeket, és bármennyire
is ér té ke lem a mo dern kor csa li ja it és
tech ni ká it, jó le sett vis sza csöp penni egy kicsit a
múlt ba. Vé gül
a gondolataimmal
szé pen
álom ba me rültem.
Reggel egy hatytyú csa pat éb resz tett – va gyis kapás nélkül telt az éj szaka. És aztán
hasonlóan a követ ke zõ há rom
nap szintén.
A hétvége elõtti napon pedig rá kel lett
jön nöm, hogy ezt a
sza kaszt a ma da rak
és az eve zõ sök leg alább annyira szeretik, mint én. Sõt, a
víz par ton nya ra lók a
pon tyo kat még ete tik
is – kenyérrel…

Guppy és barátai napfürdõznek a kikötõben
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lé võ tá bo rom hoz, ahol már nyo ma sem
volt a hattyúknak – igaz, a halaknak sem.
Új okosságot kellett kitalálnom… Elvégre a pontyok itt vannak. De vajon hol esznek? Mert en ni ük kell ren de sen, hi szen
igen jól tápláltnak tûntek…

A nagy ráébredés
Nyárvégi harcsarekordom
iBoat 160,
rajta Rhino Cobolt 18 lb-s motor

Ezek után volt egy nyárvégi egyhetes kitérõm Nico barátommal a Rajnán, ahol sikerült megfognom életem harcsáját a maga 210 centiméterével. A túrát követõen
Nico valami új helyet szeretett volna kipróbálni, én pedig a Moselt javasoltam,
mégpedig a nálunk lévõ sportpálya mögötti részt, ahol a karavánpark nyaralói rendszeresen nagy halakat hallanak ugrani.
Barátom oda is cuccolt, de nem járt szerencsével, csak márnákig és domolykókig
jutott.
(Mi amúgy ritkán tudunk együtt horgászni, mert én a hétvégi horgászataimat mindig máshová igyekszem szervezni.)
Hét fõn ként vi szont bi li ár doz ni szok tam
este nyolctól cirka éjfélig – de ezen a hét-

„

Régóta pontyozok a Moselen

iRock Gripper
– még a tesztelés fázisában

fõn fogtam magam, és még lementem az
omi nó zus part sza kasz ra, hogy ma gam is
rá pró bál jak. Haj na li há rom kor be fu tott
az elsõ kapás (úgy értem, hogy régóta az
el sõ), és ha ma ro san egy cso dá la tos, de
szokásos moseli pontyot szákolhattam.
A hét mindenféle tennivalóval telt, de a
következõ szombat már a parton talált, és
az aranyló szeptemberi napfényben ismét
megpillanthattam az én Guppymat és óriás társát, a hatalmas tükröst, amit mindjárt el is neveztem a Godzillának.
Újra hétfõ, újra biliárd. Hamarabb ért véget a parti, így egy órakor már a második
bot is a he lyén vá ra koz ha tott. Egy ide je
már az új Temptation TEN pálcákat használom, de ez a ponty, ami mellé odasiklot tam, úgy fest, meg le põ dött, sõt ta lán
meg is ijesz tet tem – így saj ná la to san le maradt.
És ahogy elröppent a hét, megint egy biliár dos éj sza ka, és új ra sze ren csém volt.
Pattantam is a hajómba kezemben a bottal, és mehettem is utána… Már majdnem
ott vagyok, még pár méter, látszik a felszínen a fárasztás nyoma…

Tizenhat kiló… Hoppácska! Hát te, honnan jössz?
Csak nem a kikötõtõl, ahol a hozzád hasonlókat
látni szoktam? Az ide öt kilométer!
Lehet, hogy veled is találkoztam múlt szombaton?

– Rend ben, cim bo ra, el me hetsz, ha
akarsz, de leg alább mu tasd meg ma gad,
hadd tudjam meg kivel volt dolgom… Ez
hihetetlen! Guppy, hát te vagy?!
Nem hin ném, hogy va la ha is szá kol tam
már meg halat ilyen gyorsan, mint ezúttal. Nem is volt esélye.
– Gye re csak Guppy, leg alább egy pil la natra!
Egyszerre ért boldogság és egyfajta sokk,
de annyira azért magamnál voltam, hogy
hívjam gyorsan Juliant, aki épp úton volt
az irodába. Majd miután kis kitérõt ejtve
odaért, készített pár fényképet. Amúgy õ
már találkozott a nyáron Guppyval, miközben drónos felvételeket készített.
Nos, akkor ennyi volt? Tényleg ilyen egyszerû volt megfogni végül?
Ami biztos, hogy az öböl melletti napozóhelyük és az attól öt kilométerre lévõ fogás helye között nincs érdemi lapos terület, va gyis ezt az utat rend kí vül gyor san
ké pe sek meg ten ni, ha táp lál koz ni akar nak, majd iszkiri vissza a kikötõ nyugalmába.
A tanulság tehát, hogy jókor kell lenni a
jó helyen – mást én sem tudok tanácsolni,
el vég re ez az, ami rõl a ponty hor gá szat
szól.
Godzilláról pe dig majd egy má sik al ka lommal mesélek…

„

Valóra vált a moseli álmom

A napozóhelytõl nem messze kapás nélkül telt az éjszaka
– csak a hattyúk látogattak meg

Ezt a szereléket használtam

Közelrõl

Végre megtört a jég
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A pontycsapat napozóhelye csak százméter nyi re volt, ezért ami kor leg kö ze lebb
meg lát tam õket nap köz ben, el ha tá roz tam, hogy megpróbálom becserkészni, és
ha tu dom, kö ze lebb rõl is szem ügy re ve szem õket. Fogtam hát a kis iBoatot és lassan feléjük eveztem még a szürkület elõtt.
Nem Guppy volt a legnagyobb köztük, de
a ná la na gyob bacs ka tük rös lé nye ge sen
átlagosabb alakkal bírt. Így karnyújtásnyi
tá vol ság ból még le tag ló zóbb volt a lát vány, aztán mire kettõt pislogtam, egy valódi tengeralattjáró indult meg felém: az
el ál ló hát úszó jú öreg har cos leg alább
húszkilós lehetett… Fenségesen úszott el
a csónak mellett, hogy aztán hasonló méltósággal alámerüljön kicsit arrébb.
Mi u tán ki él vez tem eze ket a bá mu la tos
pil la na to kat, vis sza tér tem a lép csõk nél
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