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FELCSÚT (Fejér megye)
január 8. Silány vadászattal kezdem az új évet. Kozma Jenő 

felcsúti körvadászata nekem az egész esztendőben leggyatrább 
vadászmulatságom. Nem is mulatság, csak unalom és kényszerű 
tűrés.

A hőmérséklet néhány fokkal fagypont alatt van, a föld ke
ményre fagyott és félaraszos hóréteg borítja. A puskások száma 
tizenkettő, a hajtőké hatvan, az összeredmény 32 nyúl, 3 fácán, 
két fogoly (tilalmi időben) és két ruca. Ebből én öt nyulat és egy 
fácánt lőttem.

BUDAI HEGYVIDÉK (Pest megye)
Január 21. A városgazdasági ügyosztály szokásos kis hajtóva- 

dászata a „Polgármesternek fenntartott" területen, a Normafa és 
Jánoshegy mögött. A puskások száma -  az erdészekkel és erdő
őrökkel együtt -  tizenhat, a hajtőké harminc. Reggel 8 órától 
délután 1/2 5-ig, vagyis ameddig az erdőben a nagyon ködös 
időben egyáltalán látunk, hajtatunk az igen vadszegény területen. 
Sokat mászkálunk a hegyes-völgyes terepen fel s alá, a sárban 
csúszkálva, mert a hó már régen elolvadt, s a hőmérséklet napok 
óta néhány fokkal fagypont fölött van. Tehát az erdei utakon 
mindenütt sárban járunk. Az eredmény ugyancsak gyenge, mind
össze 9 nyúl és 10 fácán; ebből én egy nyulat és négy fácánt lőttem.

LOVASBERÉNY (Fejér megye)
Január 22. Már reggel 8 órakor indulok hazulról, és személyvo

nattal utazom Székesfehérvárra, hogy ott az Enying felől gépko
csiján 1/2 2-re odaérő Csekonics Endrével találkozzam. A lovas- 
berényi erdőben 2 órakor szállunk ki a gépkocsiból, majd alko- 
nyatig, 1/2 5-ig barkácsolunk. Az idő ködös, nyirkos, az erdőben 
minden csupa latyak és sár, az ágakon, gallyakon s a száraz 
lombon csillog a sok vízcseppé sűrűsödött köd, és meglehetősen 
kedvetlenül üldögélek a barkácsoló kocsin. Különben sem telik 
valami nagy örömöm a tehenek és borjak selejtezésében. Erre 
egyébként ma nem is kerül sor, mert bár látunk homályosan a 
ködben vagy 10-12 szarvast, de lövéshez csak egyszer jutok. 
Akkor is szabadon állva, sietve és szabad kézből kell vagy 100
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lépésről lőnöm, és a tehenet elhibázom. Ez kedvemet még jobban 
rontja, és estére azzal az érzéssel térek haza, hogy az ördögnek 
tartoztam ezzel a nappal.

VIZESFÁS (Békés megye)
Január 26. (csütörtök délután) Enyhe az idő, fekete a határ, 

puha a föld, aránylag nem nagy a sár, szürke a borulat s a levegő
nek csaknem tavaszi szaga van. Reggel elindultam Budapestről, 
ebédidőre, 1/2 2-re értem ide és 1/2 3-kor már a barkácsoló szeké
ren ülök. A kocsis mellett a bakon régi ismerősöm, Csapó, a vadőr. 
Vállalt feladatom őzsutákat selejtezve lőni, már amennyire itt a 
többnyire nagy csapatokba verődött, igen nyugtalan, bizalmat
lan, 2-300 lépésről a szekér elől már menekülő őzekből egyáltalán 
válogatni lehet.

Ezúttal két golyóspuska van velem, mégpedig a Brenneke-féle 
7/64-es Mauser és régi, rendes 6.5-es Schoenauerom, amellyel 
annak idején -  amikor új volt -  a zergéket és túzokokat fene 
messziről olyan jól lőttem. A Brennekével most csak 200 lépésnél 
messzebbre akarok lőni, mert kevés hozzá a töltényem és bajosan 
tudok szerezni. Inkább a könnyebben szerezhető Schoenauer töl
tényeket fogyasztom.

A majortól déli irányban hajtatunk ki a gyéren fasoros nagy 
síkságra, a százholdas táblák közé. Nemsokára nagy csapat őzet 
látunk. Igen nyugtalanok, 300 lépésre sem várják be a szekeret, 
futva menekülnek előlünk, úgyhogy meg se tudjuk őket olvasni. 
Vagy harmincan vannak és szinte szürkén nyüzsögnek a fekete 
szántáson.

Tovább, egyre tovább döcögünk, és jókora darabon nem látunk 
őzeket, csak a mezőn dolgozó, szántó ökröket és béreseket. Ezek 
is mind szürkék, feketék és sárosak, amilyen most az egész alföldi 
táj errefelé. Aztán öt őzet sikerül vagy 250 lépésre megközelíteni. 
Igen kényelmetlen helyzetben lövök a szekérről a Mauserral egy 
sutára és elhibázom. Kezdetnek ez a lövés bizony bosszantóan 
rossz kezdet.

Átkerülünk a békési községi mezőre, az akácos ligetek közé. 
Ott is sokáig semmit sem látunk, csak parasztokat a tanyák körül 
meg kutyákat és vörös baromfit. Végre megint látunk messziről 
négy heverő őzet. Ezekhez sikerül 150-180 lépésre odahajtani. Jól
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megnézzük őket; kettő bak, kettő suta. Ámde éppen a két suta 
fekszik a fekete göröngyöktől annyira takartan, hogy csak a fejü
ket látom. A Schoenauerral lövésre készen várom, hogy felállja- 
nak és egész alakot mutassanak. Noha hangosan beszélgetünk, 
sőt kiabálunk, s én csaholok, az őzek jó darabig meg sem mozdul
nak. Végre mégis feltápászkodnak, mire az egyik sutát oldalba 
lövöm. Jól jelzi a sebzést, helyéről mind a négy lábával egyszerre 
felugrik, majd társai között vagy tíz lépésnyire elfut és egyszerre 
elesik. Fiatal, meglehetősen gyenge suta.

Ezzel a mai vadászást be is fejeztem. 3/4  5-re jár az idő, alko- 
nyodik, a major felé döcögünk és nem látunk több vadat.

Egy fiatal akácerdőn hajtatunk át és mulattat a csupasz, vékony 
ágakon a sok felgallyazott fácánt látnom. Szinte csábító az alka
lom egy kakasnak golyóval lelőni a fejét, de meghívásom ilyen 
mulatságra nem szól.

Január 28. Tegnap szünet nélkül esett az eső -  ami a vizesfási 
határban szörnyűség - , azért ki sem mentem a szobából. Ma 
reggel 7 órakor mondja a szobámban tüzet rakó cselédlány, hogy 
már megint esik az eső. Tehát alszom tovább. 8 óra után megint 
beszól hozzám és jelenti, hogy már nem esik, és Csapó, a vadőr 
javasolja, hogy keljek fel. Ezt meg is teszem, bár az ablakon 
kinézve, csak alacsonyan járó ködfelhőket s a földön csillogó 
latyakot látok.

Reggeli után házigazdám, Boga Lajos azt mondja:
-  Ne „tessen" kimenni, „ködöl" az idő, az ember ilyenkor csupa 

nedvesség, nyirkosság lesz odakint; kár a puskáért és a ruháért! -  
Ámde Csapó más véleményen van, befogat, és 10 óra felé indu
lásra jelentkezik. Tehát útnak indulunk.

Hogy egyszerűsítsem a dolgot, és ne ázzék meg a két puskám, 
ezúttal csak a Brenneke-Mausert viszem ki. Ma tehát csak ezzel a 
puskámmal lövök.

A vadászás ma nem valami élvezetes dolog, az idő kellemetlen, 
a nyirkos hideg szinte átjárja és megdideregteti az embert, a táj 
pedig sivár.

A majortól előbb nyugatnak, majd egy-két tábla szélességgel 
odébb északnak hajtatunk. Kegyetlenül lassan döcögünk, mert
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szörnyen ragad és a kerekekre tapad a sár. A lovak gőzölögnek, 
annyira beleizzadnak a nehéz munkába, a nagy gazdasági szekér 
vontatásába.

Nem messze a majortól a fekete szántáson három heverő őz 
szürke alakja ötlik szemünkbe. A tábla közepe táján, elérhetetle
nül messze vannak. A dűlőutakról letérni és hozzájuk közelebb, 
lövéstávolságra hajtani ma, a huszonnégy órás eső után nem 
lehet. Tehát tovább döcögünk.

Sokáig nem látunk vadat -  az egy-két nyúl most nem számít - ,  
és a végelátatlan síkságon messzire elkerülünk. Aztán sikerül egy 
csapatban nyolc őzet vagy 300 lépésre megközelíteni. Első lövé
semmel hibázok, a csapat futásnak ered, második lövésem 350 
lépésről megint nem sikerül, az őzek a szántáson ide-oda futkosva 
felénk közelednek és harmadik lövésemmel 250 lépésről egy sutát 
felfordítok. Két hibázásom bosszant, de szitál a köd, mindenem 
hideg, nyirkos, fázom, nem egészen nyugodt a kezem és igen 
nehéz lövéseket kockáztattam meg.

Folytatjuk a döcögést és megint sokáig nem látunk vadat. Az a 
benyomásom, hogy ezidén itt kevesebb az őz, mint amennyi 
tavaly volt. Úgy mondják, a szomszédos birtokon, Tarhoson ez
idén háromszáz sutát lőttek. Szörnyű túlzás!

Messziről egy szántás derekán nyolc őzet látunk, de megköze
lítésüket meg sem kíséreljük. Egy vetéstáblán nagy csapat túzok 
álldogál. Vagy hatvan darabot olvasok meg. Szürkék, dísztelenek, 
ázottak, akár egész környezetük.

Jókora darabbal odébb aránylag közel jutunk egy csapat őzhöz. 
A tizenhárom darabból csak egy áll keresztbe, a többi mind tükrét 
fordítja felénk. Agancsa nincs, hát 180 lépésről oldalba lövöm. 
Helyben elvágódik. Sajnos bakgida. Amegmaradt tizenkét őz elfut. 
Szemmel kísérjük őket és a dűlőutakon ide-oda kerülgetve, utá
nuk hajtatunk. Vagy két kilométerrel odébb utolérjük őket és vagy 
300 lépésről megint lövéshez jutok. Első lövésemmel hibázok. A 
csapat elindul és Csapó közbeszól: -  Csak azt a vén vezérsutát, a 
csapat élén, lehetne ellőni, az viszi mindig magával a többit! -  
Megcélozom a ballagó vezérsutát, és a második golyóval jócskán 
320 lépésről meglövöm. Ez is helyben elvágódik. Ismételek és a 
közben még távolabb került csapatban egy másik öreg sutát vagy
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350 lépésről meglövök. Erősen sántítva ballag tovább, még egy
szer rálövök, de ennek a negyedik golyómnak csak azt a hatását 
látjuk -  mind a ketten, Csapó és jómagam -  hogy szinte porzik a 
suta szőre; a golyó csak horzsolta.

A csapat kétfelé válik, s a beteg suta harmadmagával lassan 
elballagva, egyre messzebbre tűnik. Egy kis kerülővel és halasz
tással utána hajtatunk és megkeressük. A dűlőúttól vagy 400 
lépésre fekszik -  még egyre harmadmagával, még egy sutával és 
egy fiatal bakkal -  a fekete szántáson. Megkísérlem a lövést 400 
lépésről, de nem sikerül. A három őz csülökre kap és menekül; a 
sebzett suta igen nehezen követi két egészséges társát. A követke
ző dűlőúton sikerül az őzeket vagy 270 lépésre megközelíteni és 
a beteg sutába még egy golyót lőni. Sajnos, még ettől se múlik ki. 
Csak lefekszik, de fejét magasan tartja. Közben két társa odébb áll, 
s amikor tőlünk vagy 400 lépésnyire keresztbe fordulva megáll, 
megkockáztatom a második sutára a lövést. Nem sikerül! Ma 
túlozok a kockázatos lövésekkel és túlságosan messzire lövöldöz
ve pazarlóm a töltényeket és rontom golyólövéseim találati szá
zalékát.

A kocsis elmegy a két golyótól sebzett és látszólag már nagy
beteg sutáért, de az előle felkel, felénk menekül és a szekértől 50 
lépésnyire lefekszik. Nyakon akarom lőni, de -  az állandóan 
használt 300-as irányzékkal -- nem fogok elég alacsonyan és me
gint csak a szőre porzik valahol a feje vagy füle körül. A suta 
megint csülökre kap, de nem messzi ismét lefekszik, s a vadőr a 
kocsissal együtt elfogja és kivégzi. Ez a suta tehát négy töltényem
be került; az első golyó mélyen lapockája alatt érte, a második 
horzsolta, a harmadikat combon kapta, s a negyedik is csak 
horzsolta. Nem valami dicséretes lövöldözés.

A vizesfási majortól keletre a szántáson három őz, egy bak és 
két suta fekszik. Tőlük 250 lépésre megállunk és lövéshez készül
ve várom, hogy felkeljenek. Ezt nemsokára meg is teszik, de 
rögtön tőlünk elfordulva elballagnak, s nem jutok lövéshez. A 
dűlőút másik oldalán, a szomszédos táblán egy már magas agan- 
csú, igen derék barkás bak hever.

Aztán a major közelében, a vetésen egy csapatban tizenhat őzet 
látunk. Ezeket 180 lépésre sikerül megközelítenünk és ebből a

9



csapatból is az öreg vezérsutát lövöm ki. A golyó testközépen éri 
és úgyszólván kibelezi. A kocsis érte megy és egy doronggal 
tarkón üti.

Az eddig elejtett öt őzet 1/2 3-kor bevisszük a majorba és 
folytatjuk a barkácsolást. Visszamegyünk oda, ahol a dolgot ab
bahagytuk. Megkeressük az előbb látott három őzet, meg is talál
juk őket, de megint úgy járunk velük, mint az imént. Úgy mennek 
el előlünk, hogy nem jutok lövéshez. Ez a három őz két táblával 
odébb egyesül azzal a csapattal, amelyből a legutóbbi vezérsutát 
kilőttem. Ezt a körülbelül húszas csapatot kerülgetjük, amíg végre 
jócskán 400 lépésről lövéshez jutok, de ez a távlövésem nem 
sikerül.

Többet aztán ma már nem lövök. Látunk még két csapat őzet, 
az egyikben nyolc-tíz darab lehet, a másikban pontosan megol
vasva nyolc darab, de elérhetetlen messze vannak az utaktól. 
Megjárjuk még a vizesfási „erdő"-t, egy nagy darab fiatal akácost, 
és igen sok fácánt látunk benne, de őzet nem. A vizesfási őzek 
védelme nem az erdő, hanem a sík mezőn a távolság. Nem is 
keresnek takarást. Egészen más a természetük, mint az erdei 
őzeké.

Január 29. Tegnap vacsorára fokhagymás kolbászt ettem -  
illetve kellett ennem - ,  amitől nem a legjobban aludtam és elcsi
gázottan kelek fel 1/2 8-kor.

9-kor előjár a barkácsoló kocsi; ma négy lovat fogtak elé. 
Ugyanis fúj a szél és derülni kezd, az idevaló ember tudja, hogy 
ettől a sár szikkad és annál ragadósabb lesz.

Ma megint két puskát viszek magammal, a 7/64-es Brenneke- 
Mausert és a Springer-féle régi 6.5-es Schoenaueromat..

A majortól keletre, a fekete szántáson mindjárt látunk egy 
csapatban tizenkét őzet. Csak 250 lépésre vannak az úttól, tehát 
rálőhetek egy sutára. A Brenneke-golyó lapockája, illetve szügye 
alatt eltöri egyik mellső lábát, s a suta kínosan ugrálva fut el a 
csapattal. Meg kell kerülnünk a százholdas tábla háromnegyed 
részét, mire másik oldalán ugyanezt a csapatot sikerül 200 lépésre 
megközelíteni és a sánta sutát a megváltó golyóval elejteni. Rög
tön ismételve vagy 220 lépésről meglövök még egy sutát. Ez egy
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darabon betegen vánszorog, majd -  a parasztföldek között -  egy 
szántásba lefekszik. Körülöttünk természetesen igen messze, 3- 
400 lépésnyire több irányban ballagnak, futnak, meg-megállnak 
és megint elindulnak az őzek. Ezeket nézegetve, nem vesszük 
észre, hogy a legutóbbi sebzett suta helyéről felkelt és elment. 
Csak amikor érte megyünk, hogy elhozzuk a szekérre, találjuk 
hűlt helyét. Sokáig keressük, de tisztára eltűnt és nem tudjuk 
elképzelni, hová lett. Nagy üggyel-bajjal megkeressük véres csa- 
páját, s ezt vagy két kilométernyire követjük a sáros szántásokon, 
vetéseken, tarlókon. Aztán elveszítjük a csapát, s mivel nem aka
rok erre a darabra még több időt vesztegetni -  hiszen már 11 óra 
van - ,  a legközelebbi tanyán egy parasztnak öt pengőt ígérek, ha 
a sutát megtalálja és estére behozza a majorba.

A sebzett suta keresése közben tőlünk vagy 400 lépésnyire látok 
öt őzet, és látom a lehetőséget, hogy egy szalmakazaltól takartan 
vagy 100 lépéssel közelebb tudok hozzájuk jutni. Sikerül a dolog, 
az őzek is felém tartanak, s az egyik sutát a Schoenauerral 200 
lépésről oldalba lövöm. Vagy 50 lépést társai között fut, aztán 
egyszerre elvágódik.

Közben az őzek visszajöttek a nagy uradalmi táblára, a szán
tásra, ezért a szekérrel megint megkerüljük a táblát, és a csapatot 
350 lépésnyire megközelítjük. Lőni készülök és a Mauser rögtön- 
zőjét már meg is húztam, de nem jutok lövéshez, mert valamennyi 
őz, tükrét felém fordítva, elballag. Amikor a puskát elzárni és a 
rögtönzőt leereszteni akarom, eltévesztem -  nagy ügyetlenül és 
érthetetlen módon -  a fogásokat, s a puska elsül a levegőbe. Ez 
aztán a tölténypazarlásí

Folytatjuk a döcögést a szörnyen sáros dűlőúton északi irány
ban. Messzire haladunk, amikor egy tábla vetésen tizennégy őzet 
látunk. Vagy 300 lépésről a Mauserral megkísérlek egy lövést, de
-  nagy bosszúságomra -  hibázom.

A vetésen túl, a következő tábla derekán, a szántáson elérhetet
lenül messze öt őz hever. Nem törődünk velük, és keletnek for
dulva tovább hajtunk. Nehezen haladunk, mert a sár szörnyen 
ragad, minduntalan meg kell állnunk és a kerekekről -  az erre való 
szerszámmal -  a sarat lefaragnunk. Egyébként kellemesen enyhe 
idő van, süt a nap és gyengén fúj délnyugatról a szél. De az ilyen
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sáros vadászat nem mulatság, és elhatározom, hogy erről a jövő
ben lemondok, illetve úgy intézem a dolgot, hogy fagyos időben, 
havon, szánkóval barkácsolva lövöm itt a sutákat.

Az őzek itt most nagyon vadak, az ember alig jut rendes 
távolságról lövéshez. Egy nagy uradalmi szántáson tizenkét őz 
már 350 lépésről készül előlünk elkotródni. Megkockáztatok a 
Mauserral egy lövést, de nem sikerül.

Aztán messziről látunk három őzet. Ezekben bízom, mert ami
kor csak kevesen vannak együtt, inkább bevárnak; a nagy csapa
tok mindig bizalmatlanabbak, vadabbak. Egy különösen vizes 
táblát keresztül-kasul árkok és alacsony töltések szelik darabokra. 
Egy ilyen töltésen áll két suta és egy bak. Ezek 200 lépésre várnak 
be, és a Schoenauerral az egyik sutát meglövöm, majd ismételve, 
a másikat elhibázom.

A végelátatlan síkságon délnek fordulunk, és kínosan döcögve 
rójuk a kilométereket. A negyedfélezerholdas birtokon nehány 
kilométer nem számít. Egy-egy tábla száz hold és csak minden 
ötödik, hatodik táblán látunk -  ha látunk -  egy-egy csapat őzet. 
Úgy festenek messziről a fekete nagy síkon, mint fehér-szürke- 
tarka kis játékszerek.

Az egyik táblán, tőlünk vagy 400 lépésre, egy magányos suta 
hever. Gyanús az eset! Hátha sebzett vagy beteg, hogy magára 
maradt. Megközelíteni nem tudjuk, hát gyalogosan feléje küldöm 
a kocsist, nézze meg, mi a baja. De alig ment el tőlünk 100 
lépésnyire, a suta helyéről felpattan, futásnak ered, és messze 
előttünk néhány kilométert folyton fut. Közben a dűlőút másik 
oldalán két őz, egy bak s egy suta, vagy 200 lépésre bevár. Noha 
éppen szembe a nappal kell céloznom, a biztos siker tudatával 
lövök a Mauserral a sutára és... elhibázom. Nem értem a dolgot! 
Ezzel a puskával tavaly ilyenkor itt sokkal jobban, csaknem hibá- 
zás nélkül lőttem a sutákat. Nem tudom, ma a kezem nem elég 
nyugodt-e, vagy talán túl magasan fogok erre a távolságra a 
300-as irányzékkal.

Ez a két őz az előbb említett sutával messze előttünk találkozik, 
aztán hármasban menekülnek előlünk megint néhány kilométert, 
míg csak egy nagy tengeritáblában, a vad számára búvóhelynek 
meghagyott szárak között el nem tűnnek.
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Már délután 2 órára jár az idő. Egy kútgémen ül egy gatyásölyv. 
Tőle 150 lépésre megállítom a szekeret, és hogy kipróbáljam a 
Schoenauert, rászánok egy töltényt. A golyó pontosan középen 
üti át az ölyvet, s a madár leesik. Úgy veszem észre, ma jobban 
lövök a Schoenauerral, mint a híres Brenneke-Mauserral. Ezt 
bajos megérteni, de elhatározom, hogy ma már csak a Schoenau
erral lövök.

A vizesfási birtok legdélibb sarkában járunk. Itt még több a víz 
és még nagyobb a sár, mint a birtok többi részén. Csaknem min
denütt áll a víz; a szántásokon a rögök között, a dűlőutakon és 
mellettük az árkokban, a tarlókon, a kukorica- és cirokszárkúpok 
között, egy darab akácos alján, mindenütt nagy darabokon csillog 
kékesen a víz. Bár néha kívánatos volna, megfordulni a szekérrel 
sehol sem lehet, mert a dűlőútról letérni egy lépést sem tanácsos, 
a szekér s a lovak a puha talajban elsüllyednének. így is egyre- 
másra meg kell állnunk, s a kerekekre vastagon tapadt sarat 
lefaragnunk.

Egy tábla angol perjén tizennégy őz bevár vagy 300 lépésre. A 
Schoenauerral megcélozok egy sutát és lövök. A csapat elfut, a 
sebzett suta magára marad, betegen elballag, majd lefekszik. 
Egyelőre nem törődünk vele, hanem követjük a csapatot, és a 
szomszédos tarlón 400 lépésről megkockáztatok egy lövést. A 
megcélozott suta -  nagy meglepetésünkre -  jól jelez, vagy 50 
lépést fut és elvágód ik. Nagyszerű puska ez a Springer-féle Schoe- 
nauer. Régi emlékek támadnak fel bennem, amikor ezzel a puská
val 400 lépésről és ennél is messzebbről lőttem túzokot és vad li
bát. Ma már csak a Schoenauerral folytatom a lövöldözést.

Az előbb megsebzett suta közben helyéről felkel, elvánszorog 
a szomszédos táblára és lefekszik a szántásba. A dűlőúton meg
közelítjük 250 lépésre, és erről a nagy távolságról pontosan nya
kon lövöm.

Néhány száz lépéssel odébb a szántáson még egy csapat őz 
álldogál. Ezek is vagy tízen vannak. Bevárják a szekeret 250 
lépésre és megint lövök egy sutát. Ez magas lapockalövést kap és 
helyben elvágódik.

A major irányában döcögünk északnak, s egy kilométerrel 
odébb a vetésen öt őz bevár 200 lépésre. Meglövök egy sutát, ez is 
jól jelzi a sebzést, nehány lépést fut és elesik.
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Aztán egy ciroktáblán a kúpokba rakott szárak között vagy 150 
lépésről egy csavargó macskára áldozok egy golyót. A macska is 
helyben marad.

Már javában alkonyodik, 3/4  5-re jár az idő, a major közelébe 
értünk, amikor egy fekete szántáson sárgálló vadrepcekórók kö
zött vagy 200 lépésről egy csapat őzet látunk. Lehetnek vagy 
tizenketten. Megállítom a szekeret, a vadőr a messzelátóval néze
geti őket és bemondja, melyiket nézi sutának. Puskám durran, a 
golyó a sután puffan, aztán a vadőr a kocsissal elmegy, a magas 
repcekórók között megkeresi és a szekérre hozza a sutát.

Amikor a majorba érünk, már vár az a tanyás ember, akivel a 
ma reggel megsebzett második sutát kerestettem. Megtalálta, el
hozta a majorba és megkapja öt pengő jutalmát. Eszerint tehát ma 
kilenc sutát, egy ölyvet és egy macskát lőttem.

Ezzel ennek a vadászkirándulásomnak is végére értem. Még az 
éjjel hazautazom. Az eredmény jobb is lehetne, s a következőkép
pen fest: a levegőbe elsült töltényt nem számítva, a két puskával 
33-szor lőttem vadra. Elejtettem 17 darabot (15 sutát, egy ölyvet 
és egy macskát), hibáztam 11-szer és sebeztem 5-ször. A puskákat 
külön említve: a Schoenauerral 12 lövésemből csak egy hibázás 
volt, ellenben a legmesszebbről -  400 lépésről -  ezzel lőttem egy 
sutát. A Brenneke-Mauserral 21 lövésem közül 10 lövés teljes 
hibázás volt; igaz, hogy 8-szor lőttem 300-350 és 400 lépésről, ami 
tavaly ilyenkor gyakrabban sikerült; 4 golyóval csak sebeztem és 
7 golyóval elejtettem 7 sutát.

További érdekes adatok: hibázásaim átlagos távolsága 310 lé
pés; találataim átlagos távolsága 250 lépés; az egy-egy golyóval 
való tiszta elejtés átlagos távolságra pedig 230 lépés volt; 300-400 
lépésről öt találatom volt. A távolságokat természetesen csak 
megbecsültem. Hogy ez alkalommal a Mauserral miért lőttem 
gyengébben, mint tavaly ilyenkor, azt nem tudom. Azt hiszem, 
főképpen azért, mert többször kockáztattam 300 lépésnél mesz- 
szebbről a lövést.

Ennek a vadászatomnak számomra legörvendetesebb eredmé
nye az a megállapítás, hogy régi Schoenauerom még olyan nagy
szerűen lő, ahogyan annak idején, új korában lőtt. Őzbakra ennél 
jobb puska sohasem kell, és bolondság lenne más puskával va
dászni.
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FELSŐBABÁD (Pest megye)
Február 4. Éjfél tájban értem ide, Jancsi Budapestről hozott ki 

kocsiján. Ma reggel fehér a föld, a fű, a mező, a rét a dértől; éjjel 
fagypont alatt 6 fok hideg volt. Az idő derül, a felhőfátylak 
vékonyodnak, mindjobban elterülnek és egyre átlátszóbbá lesz
nek. Délelőtt még hidegen fúj a szél, de délután ez is szűnik, s a 
fagyott föld teteje valamennyire puhulni kezd. Hó ugyanis nin
csen, sőt már régen volt.

Délelőtt 10-től délután 5-ig egyfolytában barkácsolunk. Igás 
szekéren ülünk, kocsisunk a szokott Süveg, és ketten, János meg 
én, őzsutákat akarunk lőni, mert túl sok van belőle. Kihajtatunk 
az ócsai útra, majd északnak fordulunk róla. Az akácosok között 
és körül forgolódunk, s én mindjárt azzal kezdem, hogy egy darab 
zöld vetésen öt őz közül vagy 80 lépésről kilövök egy öreg sánta 
sutát. A golyó helyben földhöz vágja. Feljegyzem, hogy ezúttal 
csak a Springer-féle Schoenauerral vadászom.

A Csordajárás puszta síkságának nyugati szélén déli irányban 
döcögve, előttünk két rohanó őzet, egy sutát tavalyi sutagidájával 
látunk. Egy paraszt zavarta fel őket tőlünk jobbra egy kis akácos 
ligetből, s mivel két irányból még szekér is tart feléjük, megijedtek 
és nagyon nekirugaszkodtak a menekülésnek. Igen nagy félkör
ben -  nehány kilométert folyvást futva -  megkerülik az egész 
Csordajárást, majd rézsűt mögöttünk, tőlünk egy kilométernyire 
északkeletnek megállnak és lefekösznek. Meg kell fordítanunk a 
szekeret, és a csatorna mentén egy darabot visszafelé hajtatnunk, 
hogy velük egy irányba érve, közelebb jussunk hozzájuk. Ámde 
még így is szinte elérhetetlenül messze vannak. A távolságot 
köztünk 400 lépésre becsülöm. Amikor a szekeret megállítjuk, a 
nagyon vadas őzek felállnak fekvőhelyükről és bennünket figyel
nek.

-  Vállalod a lövést? -  kérdem Jánostól.
-  Nem én! -  felel.
-  Hát én vállalom és megkísérlem -  mondom, a 400-as irány- 

zékkal megcélozom a sutát és lövök. A suta jól jelzi a sebzést, 
tántorog és eldűl. Ismételek és a kimúlt anyja mellett tétovázó 
gidára lövök. Ez is jól jelez, nehányat ugrik, lassít, púpos háttal 
megáll, majd lefekszik. Nehány percig még emelgeti fejét, aztán
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elterül. János elmegy a két dermedt őzig, hogy meglépje a távol
ságot; szerinte 370 lépésre voltak tőlünk. Ezért a két lövésért 
érdemes volt most idejönnöm; ismét meggyőződtem róla, milyen 
nagyszerű puska a Schoenauer.

Ezután János kerül sorra a lövöldözésben. Előbb egy kilenctagú 
csapatból, amelyben hét suta és csak két bak van, lő ki 180 lépésről 
egy sutát. Aztán sokáig kerülgetünk két őzet, míg végre ezek 
közül is a sutát vagy 100 lépésről, a sorokba ültetett akácos egyik 
nyiladékában hasba lövi. Ezt sokáig keresi, követi és Tell-puská- 
jával még háromszor rálő, mire megkerül.

A területnek ezen a részén összesen vagy 40 őzet láttunk. 
Érdekes, hogy a hattagú utolsó csapatban csak egy suta volt és öt 
bak.

Délután 3 óra felé áthajtatunk az ócsai út alá, az erdőbe és a 
körülötte és benne elterülő rétekre és mezőre. Ott este 5 óráig, 
tehát két óra alatt, 55-60 őzet olvasunk meg. A Nagykörtefás-szi- 
geten lévő lesállványról igen messziről és a vetéseken szétszórtan 
26 őzet látok és vagy 300 lépésről rálövök egy sutára. Sajnos, 
elhibázom, mert megfeledkeztem az irányzék megigazításáról és 
a 100-as beállítással lőttem 300 lépésre.

Sokat forgolódunk és kísérletezünk hiába, az erdei tisztásokon 
jobban -  vagyis 150-200 lépésre -  megközelített őzek bizalmatla
nok, s amint megáll a szekér, kereket oldanak. Napnyugta után 
gyengülő világosságban és párás, homályosodó levegőben alkal
mam van 250 lépésről egy vonuló csapatban egy öreg sutát meg
lőni. A golyó nagyot puffan rajta, a suta elugrik, és 50 lépéssel 
odébb befekszik egy árokba. Becserkeljük, nehány percig várunk, 
amíg kimúlik, aztán feltesszük a szekérre.

Sötétedéssel, 1/2 6-ra érünk be a majorba. Ma tehát hét órát 
barkácsoltunk, körülbelül 100 őzet láttunk és hat sutát lőttünk; 
János kettőt, én négyet. Az a szándékunk, hogy holnap folytatjuk 
a dolgot.

Február 5. (vasárnap) Reggel még borús az idő és hideg északi 
szél fúj, bár a hőmérséklet csak 2 fok fagypont alatt. Később, 
délelőtt kiderül, süt a nap, a szél is eláll és egész nap kellemes jó 
idő van. 1/2 10-kor ülünk szekérre és azzal kezdjük, hogy a birtok
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nyugati oldalán, a műúton túl, a nagy puszta síkságot járjuk be. 
Ezen két csapat őzet találunk. Először egy héttagú csapatot köze
lítünk meg vagy 200 lépésre. Az őzek a réten hevernek, de amint 
a szekeret megállítjuk, egyszerre mind feláll. Egy sutát oldalba 
lövök. Ez csetlik-botlik, majd elfekszik. A többi elfut, 100 lépéssel 
odébb megáll, és egy-egy sutát megcélozva, 300 lépésről még 
kétszer lövök, de mind a kétszer -  érthetetlen módon -  hibázok. 
Aztán János van soron lőni. Egy nagyon nyugtalan, bizalmatlan 
tizenkét tagú csapathoz nem tudunk 300 lépésnél közelebb men
ni, és János egy sutát elhibáz. A területnek ezen a részén nincsen 
több keresnivalónk, az itt tartózkodó két csapatot megijesztettük, 
hát áthajtatunk az ócsai út fölé, az akácosok közé. Ott mindjárt 
látunk egy darab vetésen legelő öt őzet. Csak egy suta van köztük, 
ezt 150 lépésről oldalba lövöm, majd hogy befut egy akácos 
lécesbe, vagy 250 lépésről a második golyót is utána eresztem, de 
elhibázom. Elkérem Jánostól kis Teli-puskáját, belopom a beteg 
sutát 50 lépésre és fektében nyakon lövöm.

Folytatjuk a barkácsolást, és az akácosban még egy nyolctagú 
csapattal találkozunk. János van soron, s egy sutát 100 lépésről 
elhibáz, mire a csapat úgy elfut, hogy nem tudunk még egyszer 
ráakadni. Az akácosokban még csak egy kis magányos bakot 
látunk és visszakerülünk az ócsai útra.

Eddig tehát 33 őzet láttunk; 19-et a réteken és 14-et az akáco
sokban.

Ezután lefelé hajtatunk, az erdőnek nevezett ligetek közé. Az 
első irtásföld szélére érve, a vetésen szétszórtan nyolc legelő őzet 
látunk. A hozzánk legközelebb álldogáló sutát 200 lépésről meg
lövöm. Helyben elvágódik, a többi őz futva menekül be egy 
keskeny erdősávba. Ezt megkerüljük, és túlsó oldalán végig haj
tatva, keressük az őzeket, de valamerre eltűntek.

Lejjebb egy kőrises szálasban öt őz álldogál. Ezekből János 100 
lépésről meglő egy sutát.

Aztán kijutunk az erdőbe ékelt nagy darab mezőre. Ezen két 
nagy csapat, összesen 26 őz legel a vetésen. 320 lépésre becsüljük 
a távolságot köztünk és az első csapat között, amikor megállítom 
a szekeret, mert nem tudunk közelebb menni. Lövésemre a meg
célzott suta elvágódik, de fejét feltartva fekszik a vetésen. Társai
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természetesen vadul nekiiramodva elfutnak, a mezőn túl az erdő
be. A sebzett sutával egyelőre nem törődünk, hanem tovább 
döcögünk a nehányszáz lépéssel odébb legelő másik csapat felé. 
Ez bevár 200 lépésre és János kilő belőle egy sutát. Ez a csapat 
nyugatnak tartva, tőlünk vagy 100 lépésnyire rohan át a dűlőúton 
a nádasok felé a zsombikos rétekre. Amennyire a süppedős tere
pen lehet, ide-oda kerülgetve követjük ezeket az őzeket, nemso
kára 200 lépésről megint lövéshez jutok és egy sutát eldöntők. A 
csapat sietve vonul a sás- és nádfoltok között, tőlünk rézsűt 
távolodva tovább. Mi is tovább döcögünk, és egy darabbal odébb 
300 lépésről még egy sutát lövök ki a csapatból.

Visszafordulunk és még egy darabon a zsombikos szélén dél
nek hajtatunk. Vagy 300 lépésről három heverő őzet látunk, de 
csak a fejük látszik ki a sásból. Ezeket nem zavarjuk. Aztán egy 
kis nádas szélén fedezünk fel két heverő őzet. Ezek csak 150 
lépésre vannak tőlünk. Megállítjuk a szekeret és ajánlom János
nak, hogy egyiküket, a biztosan sutának nézett őzet lője nyakon. 
János tanácsomat megfogadja. Lövésére mind a két őz egy fordu
lattal eltűnik a nádban, majd túlsó oldalán ugyancsak két őz 
perdül ki a rétre és fut el. Süveg, a kocsis azt mondja gazdájának, 
hogy hibázott, én ellenben azt állítom, hogy a meglőtt suta a 
nádban fekszik, s egy előbb nem látott harmadik őz hevert köze
lükben és menekült a másodikkal. János elmegy a rálövés helyére, 
és tőle két lépésnyire a nádban megleli a nyakon lőtt sutát. Felte
vésem tehát helyes volt.

Mialatt János és Süveg az őzet a szekérre hozza, tőlünk messze, 
déli irányban egy menekülő csapatban 18 őzet olvasok meg. Ezek 
annyira vadak, és olyan járhatatlan helyen vannak, hogy nem 
érdemes velük törődni. Megint visszafordulunk és kidöcögünk a 
rétekből a szántóföldek közé, hogy az előbb a vetésen hágyott két 
elejtett sutát a szekérre hozzuk. Ott az a bántó meglepetés ér, hogy 
az általam lőtt suta még él, s gidája mellette álldogál. Szerencsénk
re sutagida. Vagy 200 lépésről egy golyóval elejtem agidát, a másik 
golyóval nyakon lövöm a sebzett sutát.

Lekerülünk a birtok déli határára, és ott egy darab fiatal kőris
ültetésben János három őz közül egy sutát 200 lépésről oldalba lő 
úgy, hogy helyben elvágódik.
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A Kákástó fölött a csatornán áthajtatunk a hídon és a birtok és 
erdőligetek keleti oldalán barkácsolunk északnak. Mindjárt az 
első liget sarkán túl öt őz legel, s mivel szépen bevártak 150 
lépésre, Jánost biztatom a lövésre. Könnyűszerrel ejti el az egyik 
sutát.

A durranástól megriadva, nehányszáz lépéssel feljebb hat őz 
vonul be az erdőbe. Közelükbe hajtatunk, s a mező felől meglátjuk 
az aljnövényzettől sűrű szálasban nyugtalanul ide-oda vonuló és 
távolodó őzeket, de lövéshez nem jutunk.

Folytatjuk a barkácsolást északnak, és messze előttünk a réten 
egy csapat heverő őzet látunk. Feléjük tartunk, s amikor feltápász- 
kodnak és nyugtalankodni kezdenek, tőlük 250 lépésre megállít
juk a szekeret. Nyolcán vannak, de közülük hét hamarosan a 
következő ligetsarok mögé takarásba vonul, csak egy sutagida 
tétováz még a helyén és kínálkozik elejtésre. Nehéz lövés esik rá, 
mert már alkonyodik és sötétszürke háttere az erdő. Ezért erre 
megint én vállalom a lövést; gondos célzásom után a golyó föld
höz vágja. Ez ma a nyolcadik sutám. János elismerően szól: -  
Micsoda nagyszerű lövések ezek!

Az erdőben a csatornán áthajtatva, a hídon megállunk, mert 
tőle vagy 200 lépésnyire a csatornaparton három őz álldogál. 
János lövéshez készül, de az őzek ezt nem várják be, hanem 
eltűnnek az erdőben.

Fogyatkozó világosságnál megint kiérünk a szántóföldekre, s 
ott János egy héttagú csapatból kilövi mai hatodik sutáját.

Nagyon megelégedetten, a jól végzett munka tudatával hajta
tunk be a majorba. Ketten tizennégy őzet lőttünk; én nyolcat, 
János hatot. Láttunk pedig ma összesen vagy 130 őzet.

Tegnap és ma tehát tizenkét sutát lőttem. Este hazautaztam.

LOVASBERÉNY (Fejér megye)
Február 11. (szombat) Szokás szerint csak délután 1/2 2-kor 

indulunk a Kecskeméti utcából és 1/2 3-ra érünk a lovasberényi 
erdőbe; már Csekonics Endre meg én. Aztán felszállunk a ránk 
várakozó barkácsoló kocsira és szarvasokat keresünk. Az idő 
azonban vadászásra alig alkalmas, mert erősen fúj az északi szél. 
Nincsen hideg, a levegő csaknem olyan enyhe, amilyen március
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bán szokott lenni, az ázott fekete föld puha, süppedős, a vágások 
szürkék, barnák, a hó és fagy régen elmúlt, úgy látszik, a tél véget 
ért. Kellemes lenne az idő, ha nem fújna a szél, de a szelet nemcsak 
mi nem szeretjük, hanem a szarvasok sem szeretik, és elbújnak 
előle, vagy annyira nyugtalanok miatta, hogy már messziről me
nekülnek a kocsi elől. Ezen a területen különben is bajos barká
csolva lövéshez jutni, mert a vad már jól ismeri a kocsit s az eléje 
fogott szürkéket, és tudja ennek a jelenségnek veszélyes voltát.

Ma főképpen szálasokban járunk, csak alkonyattal kerülünk ki 
a nagy vágásba. Előbb egy négytagú csapatot látunk, amint a 
szálasban messziről futva menekül előlünk. Majd egy magányos 
tehénre akadunk, ez tőlünk vagy 150 lépésre a szálasban nehány 
másodpercre ugyan megáll, de kereket old és elfut, mielőtt a lövés 
módját megtaláltam volna.

Egy hattagú csapattal úgy járunk, hogy amikor jócskán 
messziről észrevesszük, leugrom a kocsiról, aztán a továbbhajtató 
Csekonics jut hozzá közelebb, és egy bikaborjút lő ki belőle.

Már alkonyodik s a táj képe homályosodik, amikor a nagy 
vágás egyik szélén, a nyiladékon messziről egy magában álldogá
ló szarvast látunk. Ezt gyalogosan becserkeljük vagy 100 lépésre, 
s noha nyársas bika, Csekonics azt mondja, lőjem meg. Szabadon 
állva, kétlábú botomat támasztéknak használva, megcélozom a 
kis bika elejét és a 6.5-es Schoenauerral szügyön lövöm. Nagysze
rűen jelzi a sebzést, nagyot ugrik a levegőbe, majd még egyszer 
felpattan a magasba, aztán eltűnik az alacsony vágás cserjéi kö
zött. Mindjárt utánamegyünk, és a rálövés helyétől alig 50 lépésre 
rátalálunk; dermedten fekszik a sárgára aszott avarban.

A szarvasokon felül ma délután nyolc őzet is láttunk, és meg
kockáztattam egy lövést egy magasan, lassan szálló sasra, de nem 
sikerült.

Este 7 órára érek haza.

ŐCSÉNY (Tolna megye)
Március 24. (péntek) Délután 4 órára érek Szekszárdon Mérey 

Bandi házához. Ezúttal itt Éhik Gyulával Mérey vendége vagyok. 
Egy órával később kint vagyunk az őcsényi területen. A vadőr 
kutyájával két sűrűséget hajt meg nekünk, de nem röptét fel 
szalonkát.
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Noha az idő már jócskán előrehaladott -  hiszen ilyenkor ezen 
a vidéken a tavaszi vonulás rendszerint már véget ér -  ezidén ma 
vadászom először szalonkára, mert a szokatlanul hideg időjárás 
miatt eddig olyan kevés volt a szalonka, hogy nem volt érdemes 
rájuk időt pazarolni. Az országszerte egyre megismétlődő hava
zások és éjjelenként 5-6 fokos fagy miatt maradtak el tőlünk 
valahol délen.

Keselyűsön három vadásztársunk szállt meg; az esti húzásra 
találkozunk velük, és jó messze egymástól hatan állunk lesbe.

Hosszú, egyenes nyiladékon állok, hátat fordítva az öreg, ritka, 
magas szálerdőnek, és szembefordulva a sűrű, magas, bozótos 
fiatalossal.

6 óra 26 perckor látok az idén először szalonkát. A fiatalos fölött 
magában gyorsan szállva, korrogva húz közvetlenül a fiatalos 
gallyazata fölött előttem keresztbe. Ágak között lövök rá vagy 40 
lépésről. A szalonka hirtelen levágódik, de tovább száll, közelebb 
kanyarodik a nyiladékhoz, lejjebb kerül az ágak közé, és második 
lövésemre eltűnik. Nem tudom biztosan, de azt hiszem, hogy 
lelőttem. Később sokáig keressük, amíg a vadőr vizslája végre 
megtalálja. Aztán meglépem a lövés távolságát; 65 lépésről lőt
tem. Ezen felül nem láttam egyebet, csak igen magasan húzó 
nehány kacsát és két gémet.

Mérey Bandi azt mondja, hogy öt szalonkát látott és még kettőt 
hallott, de lehet, hogy ez csak két-három szalonka volt. Az első 6 
óra 15 perckor lepte meg. Louis egyet látott, s ezt elhibázta. A többi 
három puskás nem észlelt semmit.

Március 25. Délelőtt 9 órakor indulunk hárman Szekszárdról, 
1/2 10-kor találkozunk a Keselyűsön megszállt három puskással, 
aztán délután 4 óráig tizennégy hajtóval bokrászva, hajtatva ke
resünk szalonkát vágásokban, lécesekben, szálasokban. Hideg, 
borús, szeles az idő, időnként vékonyan szemereg a hó, majd 
szemetel az eső. Igen nagy területet járunk be, de csak három 
szalonkát röptetünk fel. Ezekből egyet én lövök le, egyet Éhiknek 
sikerül meglőnie, a harmadik megmenekül.

Késő délután még két puskás érkezik Budapestről Keselyűsre. 
Esti húzásra tehát nyolcán állunk, mégpedig négyen a gemenci
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határon, egymástól vagy 200 lépésnyire. Sajnos, az utóbbi cso
portba kerülök, mert akik a gemenci határon állunk, rossz helyre 
kerültünk. Az úton 6 óra 18 perctől kezdve vígan szól a puska, ott 
van, aki -  állítólag különböző -  öt-hat szalonkát lát, mind a négy 
puskát lődöz, de csak egyikük vesz fel egy szalonkát. Én bizony 
nem látok semmit, valamint a határnyiladékon álló szomszédaim 
is csak egy-egy suhanó madárról számolnak be, amely „aligha
nem szalonka volt"

Aztán hárman Mérey Bandi gépkocsiján visszamegyünk Szek- 
szárdra.

SZEKSZÁRD (Tolna megye)
Március 26. (vasárnap) Délelőtt szállásomon, Mérey Bandi 

otthonában maradok és dolgozom, mások gyatra kéziratait javí
tom. Délután 2 órakor Mérey Éhiket és engem gépkocsiján kivisz 
a szekszárdi közalapítványi erdőgondnokság alá tartozó „Sötét- 
völgy" nevű területre. Ennek bérlője most Delmár Walter. Ez nem 
dunai erdő, hanem hegyes-völgyes, dombos vidék. Délután 1/2 
4-től 3/4  6-ig öt hajtóval bükkös-gyertyános fiatalosokat, sűrű 
vágásokat hajtatunk és összesen nyolc szalonkát verünk fel. Ezek
ből egyet Mérey, egyet Éhik lő, s egyet én lövök. Még egyet, sajnos, 
megserétezek, ez száll betegen Éhik felé és lesz az övé.

Esti húzásra az erdőőr a véleménye szerint legjobb helyekre 
vezet el bennünket. Megint egy fiatalos borította lejtőn állunk el, 
én legfelül, alattam vagy 100 lépésre Éhik és még lejjebb Mérey.

6.15-kor kezdem várni a húzást, de nem mutatkozik szalonka, 
csak feketerigók surrannak és cserregnek körülöttem. Végre 6.40- 
kor, amikor már azt hiszem, hogy nincs mit várnom, jön messziről 
sebesen egy korrogó szalonka, és alattam 50-60 lépésre húzna el 
a lejtőn végig egy magasságban. Elébedobott lövésem szinte meg
állítja a levegőben, látom, hogy leesik, hallom zörgését, amint a 
szárazlombos gallyakat súrolja, de a következő pillanatban dur
ran kétszer Éhik puskája, majd dupláz Mérey is. Később kiderül, 
hogy sebzett szalonkám a szekérút fölött, közel a földhöz, betegen 
suhant a lejtőn egyenest lefelé. Éhik eltolta, Mérey azt mondja, 
hogy „alighanem" lelőtte, de hiába kerestük, nem találtuk meg. 
Ezenfelül más húzó szalonkát biztosan nem láttam. Egy mellet
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tem hirtelen elsuhanó sötét madarat rigónak néztem, az erdőőr 
azt mondja, szalonka volt.

7 órakor indulunk a Sötét-völgyből, 3/4 8-kor Szekszárdon 
vagyunk és vacsorázunk, 1/2 9-kor a sínautóba szállunk, és éjfél 
előtt 1/2 12-kor otthon vagyunk Budapesten.

FELSŐBABÁD (Pest megye)
Március 28. Ma egész nap esett az eső és délután 1/2 5-kor is 

szemereg, amikor a Kecskeméti utcában Csekonics gépkocsijába 
ülök. Mire Babádra érünk, az eső eláll, de sötéten borús az idő és 
hideg északnyugati szél fúj. Esti lesre négyen állunk el az erdőben. 
Jómagam egy nagy rét -  az Almafássziget -  sarkában álldogálok. 
Az alkonyat ugyan barátságtalanul hideg, szeles, borongós, még
is hangulatos. Hápogva húznak a rucák és magasan kóvályog 
nehány varjúpár.

6.22-kor meglep egy szalonka; egyszerre előttem terem, hang 
nélkül, magasan, gyorsan szállva. Csaknem elkésve lövök rá, 
jócskán messziről kétszer. A levegőben megbillen, sebzetten ver- 
des szárnyával, mintha röptében támolyogna, majd tőlem vagy 
100 lépésnyire, libegve földet ér. Mindjárt odaszaladok, hogy 
felvegyem, de előttem megint szárnyra kap, és a fiatal sarjerdő 
ágai között elszáll. Sietve utánadobott két lövésem közül a máso
dik elkapja. Felveszem és visszamegyek a helyemre, de több 
szalonkát ma este nem látok, csak barátaim lövéseit hallom. Utol
jára, 6.45-kor Csekonics dupláz egy szalonkára, de elhibázza. 
Ennél többet nem is látott. Kiss Hubert hármat, Farkas Jancsi 
kettőt látott, de szalonkát ma csak én viszek innen haza.

Vacsora után, útközben Budapest felé, megint az eső veri a 
kocsit.

Március 30. Tegnap egész nap úgy zuhogott az eső, hogy nem 
volt kedvem Budapestről eljönni. Jancsiék ketten mégis kint vol
tak esti lesen, és két szalonkát lőttek. Ma napközben a felhők 
közül néhányszor kisütött a nap, tehát Erzsivel a délutáni autó
busszal jövök ki, és csak Rédey Gyurkával megyünk ki esti lesre, 
mert János nincs otthon. Olyan enyhe, csendes, csak részlegesen 
borús az idő, hogy ennél jobbat kívánni sem lehet. Nagyon biza
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kodva várjuk az esti húzást. Én azonban hiába várom. Szalonkát 
egyáltalán nem látok, nem hallok. A rucák vígan húznak fel s alá, 
de csak messziről nézhetem őket, felém egy sem jön. Rédey páro
sán szálló két szalonkát lát és mind a kettőt lelövi.

Este Jánosék házában Blázsik úr, az intéző -  derék vadász -  
feljegyzésre méltó mulatságos dolgot mond: -  Most csak tessék 
ám mindennap ide kijönni, egy-két nap múlva a szalonkák „rob
banásszerűen" érnek ide, kár lenne ezt elmulasztani!

-  Hogy az ördög bújna abba a szalonkarobbanásba -  felelek - ,  
ezt lesem, amióta vadászom, de még nem volt benne részem.

Március 31. Felsőbabádon háltam, és hajnal előtt 4 órakor visz 
ki bennünket -  Rédey Gyurkát és engem -  a szekér az erdőbe.

4.25-kor keleten az égbolt alja még csak gyengén kezd világo
sodni, amikor már helyünkön állunk. A derengés kísérő zenéje 
rucahápogás, örvösgalambok búgása, békakvartyogás és egy sza
lonka korrogása. Ez 4.50-kor magasan, gyorsan, magában húz és 
korrog. Messziről ráduplázok, de nem érem el. A rucák ma reggel 
is elkerülnek. Rédeynek ismét jobban kedvez a szerencse, bár ő is 
csak egy szalonkát lát, de ezt le is lövi.

A reggeli autóbusszal bemegyünk Budapestre, Erzsi haza
megy, én a hivatalba sietek, de délután Csekonics Endre megint 
kihoz Babádra.

Esti lesre ma négyen állunk el, mégpedig a Csekonics, Kiss 
Hubert, Farkas Jancsi és jómagam Erzsivel. Az idő megint kiváló
an alkalmas szalonkavárásra. Enyhe a levegő, derült az ég és 
szélcsend van. A rucák korán kezdik esti sétarepülésüket. Ma jobb 
helyen állok, két ízben van alkalmam rucára lőni és két tölténnyel 
két gácsért szedek le a magasságból... nemcsak a magam, hanem 
Erzsi nagy örömére is.

Szalonkát csak egyet látok. Ezt 6.40-kor a rucák miatt, sajnos 
későn veszem észre és lövésemmel elkésem. Ezenfelül még csak 
egy szalonka korrogását hallom.

János tegnap esti helyemen állva, két szalonkát lát és mind a 
kettőt lelövi. Kiss Hubert nem észlel szalonkát. Csekonics azon
ban meglövi idei első szalonkáját; ennél többet ő sem lát.
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Este 8 órakor Budapesten vagyunk. Hazulról telefonálva felhí
vom Szekszárdon Mérey Bandit, és megtudom tőle, hogy ott sok 
a szalonka; tegnap este lesen tizenegyet látott. Ennek ellentállni 
nem lenne okos dolog, holnap délután tehát leutazom Szekszárd- 
ra egy esti lesre és egy napi bokrászásra.

SZEKSZÁRD (Tolna megye)
Április 1 . Délután a Sötét-völgyben az erdőőr azzal fogad 

bennünket, hogy tegnap este három húzó szalonkát látott és még 
vagy öt szalonka korrogását hallotta. Szekszárdról hatan jöttünk 
ki esti húzásra és távol egymástól állunk lesbe. Holdvilágos, 
derült, enyhe, csendes az este, de nagy csalódás ér, mert szalonkát 
egyikünk sem lát. Én egyet hallok 6.55-kor tőlem messze korrogva 
húzni, egyebet nem észlelek és szörnyen bosszankodom, hogy 
idejöttem.

Április 2. Délelőtt hárman 1/2 12-re érünk ki a Sötét-völgybe 
azzal a szándékkal, hogy bokrászva, hajtatva keresünk szalonkát. 
Az erdőőr jelenti, hogy hajnali lesen állva, nyolc húzó szalonkát 
látott, ezekből egyszerre hatot egy csapatban szállva. Négy erdő
őrrel, két vizslával és két tacskóval délután 1/2 4-ig a legjobbnak 
tudott fiatalosokat és léceseket hajtatjuk meg. Összesen hét sza
lonkát röptetünk fel. Ezekből én hármat látok, egyet lelövök, 
egyet megsebzek -  ez nem kerül meg - ,  és egyet elhibázok, mert 
későn veszem észre és túl messziről lövök utána. Ezenfelül még 
csak egy szalonka kerül aggatékra. A négyórai hajtás eredménye 
tehát csak két lőtt szalonka és három szajkó. Ebből én egy szalonkát 
és egy szajkót lőttem.

Délután 1/2 5-kor Szekszárdon Mérey Bandinál ebédelünk.

ŐCSÉNY (Tolna megye)
Április 2. Esti húzásra Szekszárdról megint hárman lerobo

gunk a dunai erdőbe. Nagyon alkalmas, szép helyen, lécesek, 
vágások között, tavak, vízerek, pocsolyák szomszédságában ál
lunk lesbe. Csendes, derült, enyhe, csaknem meleg, hangulatos az 
este. A rucák hápogva, magasan húznak fölöttünk fel s alá. Meg
kockáztatok nehány lövést igen nagy távolságra, siker nélkül. Két 
társam egy-egy rucát lő, de vizsla híján mind a kettő elvész.
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Szalonkát nem látok és nem hallok. Mérey mondja, hogy 6.45-kor 
látott és hallott egy korrogva húzó szalonkát.

Fél órával éjfél előtt otthon vagyok Budapesten.

NAGYMAROS (Hont megye)
Április 3. Csekonics gépkocsiján délután kivisz Nagymarosra. 

Ott Kittenberger vendégei vagyunk, és az esti húzás idejére a 
községi erdőben állunk lesbe. Az idő ma is kifogástalan. Én három 
egyes szalonkát látok. Az elsőt 6.43-kor, a harmadikat 6.55-kor. 
Egyikre sem lőhettem, mert elérhetetlenül messze voltak tőlem. 
Csekonics egyáltalán nem észlelt szalonkát, Kittenberger pedig 
csak egyet látott, s ezt elhibázta.

Későn este otthon kaptam Farkas Jancsi telefonértesítését, hogy 
sógora, Kiss Hubert ma délután Babádon négy hajtóval bokrászva 
32 szalonkát röptetett fel és hatot lőtt, de esti húzáson egyet sem 
láttak.

TAHI (Pest megye)
Április 4. Délután Csekonics Endrével gépkocsin kiszaladok 

Tahira, ahol most állítólag bőven van szalonka. Ma kivételesen 
Tommy kutyám is velem van. Bokrászva felmegyünk a Szerencs- 
tetőre, otthagyom Csekonicsot, én pedig elmegyek régi helyemre, 
a Hidlás fölé, a leányfalui határra.

Az idő kissé szeles, egyébként enyhe, derült.
6.40-től kezdve a szomszédos kincstári erdőben egyre-másra 

szól a puska, és egyszer Csekonicsot is hallom duplázni.
Nekem pontosan 7 órakor szépen jön egy korrogva magában 

húzó szalonka, de puskám üreset esetten, mert -  restellem leírni
-  nem volt megtöltve. Ennél több szalonkát nem láttam és nem 
hallottam.

Csekonics is csak egyet látott, ezt pedig elhibázta.
Hát kell ennél nagyobb marhaság? Az ember munkaidejéből 

fél napot mulaszt, gépkocsin 70 kilométert rohan, másfél órát 
hegyet mászik, aztán lőhetne egy szalonkát, de megfeledkezik a 
puska megtöltéséről!

Este 1/2 9-kor otthon vagyok és kapom Farkas Jancsi telefon- 
értesítését, hogy ma este Babádon nyolc húzó szalonkát látott és 
négyet lőtt le belőlük.
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Az idén igazán sikerül mindennap eltéveszteni a dolgot és 
elkerülni a jó alkalmat. Nem tudom, miért mentünk ma Tahira, 
hiszen ugyanannyi fáradsággal Babádra is mehettünk volna.

Egyébként érdekes dolog, hogy Tahin a vadőr ugyanazon az 
estén -  március 30-án -  látta a legtöbb szalonkát -  a Szerencstetőn 
kilencet - ,  amikor Mérey Bandi Szekszárdon látott tizenegyet. 
Ugyanakkor Márianosztrán öt vadász 30 húzó szalonkát látott.

FELSŐBABÁD (Pest megye)
Április 5. Délután 1 órától 1/2 4-ig részt veszek Farkas Jancsi

nak szalonkára rendezett hajtóvadászatán. Ezalatt a két és fél óra 
alatt az öt kereplő hajtó és nyolc puskás eredménye kilenc felröp- 
tetett és ebből öt lelőtt szalonka. Nyári meleg van és erős délkeleti 
szél fúj. Én négy szalonkát láttam, de nem lőttem, engem elkerül
tek.

Délután 5 órakor már a Vigadóban vagyok és hozzáfogok a 
kiállítási agancsok fényképezéséhez.

VIZESFÁS (Békés megye)
Április 23. Ma jómagam tulajdonképpen nem vadászom, csak 

kísérő vagyok. Nagy Lacival akarok egy túzokkakast lövetni. 
Reggel elindultunk Budapestről, ebédidőre értünk a tanyára, dél
után 3 órakor ülünk fel a barkácsoló kocsira és kihajtatunk a nagy 
síkságra. Borús az idő, délelőtt szemergett az eső, s a kocsis azt 
mondja, a túzokok bizalmatlanok, bajos őket megközelíteni. Sok 
túzokot és sok őzet látunk. Vendégem egy órán belül három 
túzokkakasra lő. Kettőt körülbelül 300 lépésről elhibáz, a harma
dikat, egy öreg kakast, egy csapatban álldogáló huszonhat kakas
ból a legderekabbat, 335 lépésről szépen oldalba lövi. A kakas 
helyben elterül. Nagy az öröm, sőt boldogság. Visszahajtatunk a 
tanyára és holnap reggel hazautazunk.

PATCA (Somogy megye)
Május 1. Tegnap délután értem ide, az erdészlakhoz. Nem 

mentem ki délutáni cserkészetre, mert tilalmi időben itt nem 
akarok őzbakot lőni, a meddő járkálást csupán nézegetés céljából 
már nem kedvelem. Látni már elég bakot láttam, csak nem lőttem
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még eleget. írni, dolgozni szerettem volna tegnap este, ehelyett el 
kellett tűrnöm az erdőőr utálatosan unalmas fecsegését órák 
hosszat.

A házigazda, Mérey Bandi meghívott egy-két őzbak elejtésére; 
még ilyen csoda is történik manapság. A hiba csak abban van, 
hogy ajándék lónak nem szabad nézni a fogát, mert kiderül, hogy 
olcsó húsnak mindig híg a leve.

Május elseje Somogyban! Szokásos és egyre megismétlődő va
dászkirándulásaimról már alig tudok hangulatos naplót írni, hi
szen az élmények megismétlődnek, s a keretben alig van változa
tosság.

Május és Somogy! Ez a két tényező együtt virulást, üdeséget, 
termékenységet, zöld bujaságot teremt. Hogy ilyenkor, virradás 
előtt még sötéttel dalol a fülemüle, majd megszólal a kakukk, 
utána rázendít a gerle, azután, hogy megvirradt, szinte világít az 
erdő fiatal lombjának világoszöld színe, azt mind már sokszor 
megírtam.

A hangulatban és keretben tehát nincsen hiba. Ellenben hiba, 
hogy az embernek május elsején nincsen rendes, jó vadászterüle
te, hogy értékes idejét és kevés pénzét ilyen gyatra területre 
pazarolja, hogy hajnali 4 órától reggel 8 óráig cserkel, keres, kutat, 
leselkedik és egy őzbakot sem lát. Hiba, hogy kísérője, a nagyké- 
pűsködő, szófosó, hülye erdőőr mögötte csoszog, zörög. Hiba 
végül, hogy itt csak szálerdőben vagy rudaserdőben lehet járni; 
tarvágás nincsen, az elhanyagolt, takarítatlan cserkészösvényeket 
vastagon borítja a haraszt és hulladék gally, nagy a szárazság, 
cserkelni tehát nem lehet.

Az erdőőr váltig állítja, hogy a 300 holdas területen öt derék 
bakot tud. Én ma reggel csak egy sutát láttam.

A délután sem ér többet a reggelnél. A terület legtávolabbi 
sarkában, a „Hetes"-nek nevezett akácos gödörnél ülök lesben l /4

6-tól 1/2 7-ig és látok egy sutát. Aztán útközben a „Cérnaszál" 
nevű gödör felé egy őz ugrik meg előttem; nem tudom, bak-e vagy 
suta. Végül 7-től 1/2 8-ig, vagyis sötétedésig a Cérnaszál-gödör 
fölött üldögélek, de lappantyúknál egyebet nem látok.
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Május 2. Tegnap délután melegen sütött a nap, ma hajnalra 
azonban beborult és igen hűvös az idő. Amikor virradni kezd, 3/4  

4-kor útnak indulok. Ugyanarra cserkelek és ugyanott leskelő- 
döm, ahol tegnap jártam. Előbb egy magányos sutával találko
zom, később egy másik sutát látok tavalyi gidájával. Ezenfelül 
semmit.

1/4 9-kor bújok ki az erdőből az erdőőri tanya tisztására, és 
350-400 lépésről éppen még meglátok egy bakot, amint a tanya 
alatt vagy 200 lépésnyire a rétről bevonul a lécesbe. Ha öt perccel 
előbb érek szállásomra, szobám ablakából lőhettem volna meg. 
Nemigen bánom, hogy erre nem került sor, mert agancsa a közép- 
szerűségen alul van, noha ablakból még nem lőttem bakot és 
változatosságnak jó lett volna; egy őzbak elejtésének ezt a módját 
itt már tavaly is ajánlották nekem.

Délután csalódottan hazautaznék. Ahol május elején három 
cserkészeten nem látok őzbakot, ott nekem már nem érdemes 
vadászni. Vesződjék az ilyen silány területen más! Ámde a meg
rendelt bérkocsi cserbenhagy, nem jön meg. Mire Szenna község
ből szekeret hozatok, eltelik a délután és már csak az éjjeli vagy 
hajnali vonattal utazhatok haza. Mégsem megyek ki délutáni 
cserkészetre, hanem szállásomon maradok, írogatok és közben 
szobámból a nyitott ablakon át figyelem a rétet, hátha megint 
mutatkozik rajta a reggel látott bak. Meglőném, mert a ház abla
kából még nem lőttem bakot.

6 órakor bejön hozzám az erdőőr felesége és mondja, hogy a 
tanya mögött, a völgyben, a kis réten egy szép szarvasbika legel, 
nézzem meg. Bolond fejjel odamegyek -  mintha még nem láttam 
volna elég szarvast életemben - ,  de a bikát már nem érem ott. 
Visszajövet messziről látom, hogy a bak kint van a tanya alatt, a 
réten. Rohanok a házba és az ablakból meglátom a bakot, amint 
beballag az erdőbe. Lekéstem róla. A sors nem szánta nekem.

Aztán még két silány agancsú bak jelenik meg rövid időre a 
réten, de ezekből nem kérek.

1/2 8-kor szekérre ülök. Az egész napi munkától fáradt lovak a 
nehéz szekeret a poros úton lépésben húzzák be Kaposvárra. 3/4

10-re érek az állomásra. Éjfél után indul a vonat Budapestre. Ez a 
kirándulásom is azok közé tartozik, amelyekkel az ördögnek 
tartoztam.
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TAHI (Pest megye)
Május 6. Délután 5-től alkonyodásig a Bitterdombról figyelem 

a Bükktető oldalát, de nem látok vadat. Közben Franci a Disznó- 
akolban jár hasonlómód. Louis a Cservölgyi tónál a leskosárból 
fél órával besötétedés után fényszóró segítségével két malacot lő 
egy golyóval.

Május 7. Reggeli cserkészet a Bitterdomb körül. Látok kilenc 
szarvast és két őzet. Louis a Tetőn cserkel, szarvasokat lát, de 
őzbakot nem. Franci puskája sem szólt, miközben lement a faluba 
egy korábban induló autóbuszhoz. 1/2 8-ra én is leérek Louis-val 
a következő járathoz.

Május 17. Ma délután Erzsivel és Francival jövök ki ide. Szente, 
a vadőr a Bitterdombok körül két őzbakot, a Hosszúmezőtetőn 
egy derék bakot jelent. Franci az utóbbira pályázik, én Erzsivel a 
nagy melegben lassan felballagok a Kis-Bitterdomb északi lejtőjé
re, s az agyagosküti árok fölött a vágásban egy tuskó mellett 
letelepedünk. Ott üldögélünk 1/4  6-tól 1/4 9-ig, de csak két őzsutát 
látunk. Aztán felkerekedünk és cserkelve felmegyünk a Hétvá
lyúhoz. Útközben egy szarvastehenet és még egy őzsutát látunk.

Franci a Hosszúmezőtetőn látta a bakot, de nem lőhetett rá.

Május 18. A Hétvályúnál, a kunyhóban aludtunk, és hajnali l /2 
4-kor indulunk útnak. Arra megyünk, ahol tegnap este jártunk. 
Erzsivel a Bitterdombok körül cserkelve és üldögélve keresem 
Szente két bakját, de egész reggel csak tizenhárom szarvast és 
három őzsutát látunk. Reggel 8 órára térünk vissza a Hétvályú
hoz.

Franci a Hosszúmezőtetőn ma reggel is látta a bakot, de megint 
nem lőhetett rá.

Egész nap a Hétvályúnál -  a dombon napfürdőzve és a kuny
hóban heverészve -  lustálkodunk.

Délután 5 órára megint odamegyünk a kisebbik Bitterdomb 
oldalára, az agyagosküti árok fölé és egyhelyben üldögélve ott 
maradunk 1/2 8-ig. Látunk egy fiatal őzbakot, egy szarvasünőt és 
semmi egyebet. Aztán lefelé tartva még végigcserkelünk a Bitter-
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irtáson, 8 órakor érünk le a terület határára, 1 /2 9-kor a faluban és 
11 órakor otthon, Budapesten vagyunk.

Június 7. Feri kedvéért megint kijöttem Erzsivel és Louis-val 
Tahira. Délután 6 órától este 8 óráig a Kis-Bitterdombon ülök és 
figyelem az Agyagoskút árkát. 1/2 8-ig egyáltalán semmi sem 
mozdul. Csendes, derült az idő és melegen tűz a nap. 1/2 8 után 
hamarosan egymás után látunk három barkás bikát, két őzsutát 
és a már ismert fiatal bakot. Alkonyattal tovább cserkelve, aztán 
még két tehenet látunk és egy őzet ugratunk meg. Felballagunk a 
Hétvályúhoz a kunyhóba, éjjeli szállásra.

Louis a Hosszúmezőtetőn a szórónál ült éjjel 1/2 11 óráig, s ha 
még nehány perccel tovább maradt volna a helyén, disznót lőhe
tett volna. Amikor lejött a magasülésről, röffent mellette a sötét
ben a disznó.

Június 8. Hajnali 1/2 4-kor indulok Erzsivel cserkelni. Útirá
nyunk: A Vöröskő alatt a Széltorokba, onnan a borzlyukak mellett 
a Rekettyéstónak és tovább a Tökösmezőre, majd vissza, a Sziget
erdőn át a Szerencsi-laposra és a Szerencstetőn át a Hétvályúhoz. 
Láttunk a bánya alatt egy rókát és a bánya felől messzelátóval a 
Vöröskő oldalán egy szarvastehenet. Semmi egyebet; őzet egyet 
sem.

Louis hajnalban a Disznóakolban cserkelve egy öreg kocát lő; 
nagyon boldog első komoly disznajával és reggel hazautazik.

Napközben napfürdőzünk, alszunk és tétlenkedünk.
Délután csak 1/2 7-kor megyek el a kunyhótól. Erzsitől és a 

délelőtt hozzánk feljött Babától kísérve lemegyek a szerencsi bá
nyához, régi „páholy"-unkhoz, ott félórát üldögélünk. Aztán las
san leballagunk Tahira. Láttunk öt szarvast; őzet egyet sem.

Csekonics Endre közben kijött Budapestről, Szente vadőrrel az 
agyagosküti katlanban járt és elhibázott egy őzbakot.

Este Csekonics gépkocsiján hazavisz Budapestre.

VIZESFÁS (Békés megye)
Június 24. Délután 1 /2 5-re érek ide Erzsivel. Egy órával későb

ben a barkácsoló kocsin kihajtatunk a tanyából. Mellettem ül
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Erzsi, előttem a bakon, a derék Jóska kocsis mellett Mihály bácsi, 
a vadászelefánt, illetve vadőr. Egyenest a sarkadi saroknak tar
tunk, mert csak oda, a határsarokba hívattam meg egy-két -  nem 
tudom egy vagy két -  bak elejtésére; viszont azzal az állítással 
vigasztalnak, hogy az ott járó egyik őzbak agancsának legkeve
sebb 500 grammjáért szavatolnak. Tehát ennek az elejtése a célom.

Tarkán csíkos most a községi mező. A learatásra érett búzatáb
lák sárga és az embermagasságú kukorica sötétzöld sávjai válta
koznak rajta. Köztük persze akad lekaszált lucerna vagy lóhere 
tarlója, sűrűén leveles haragoszöld répatábla és kékeshamvas 
színű mákföldek már csak kevés rózsaszínű virággal és -  az itt 
gubónak mondott -  sok kisebb-nagyobb terméstokkal. Az uradal
mi területen nagyobb arányokban a termesztett növényeknek 
ugyanez a változatossága, százholdas négyszögű mezők alkotta 
óriás sakktábla.

A télen látott sok őz eltűnt, elbújik a magas növényzetben. Igen 
bajos dolog most itt őzbakot lövésre kapni. Az őzek ilyenkor 
nemcsak, hogy keveset mozognak, járkálnak és sokat hevernek, 
de amikor lábra állnak sem látszanak ki a búzából. Csak az 
esőverte, szélnyomta, lehajolt gabonában, barázdákban, heretar
lókon és esetleg még az akácos ligetekben remélhetünk bakot 
látni.

Az egész estét a sarkadi sarokban töltjük. Egy búzatáblában 
nehány percig egy őzbak agancsa és füle hegyét látjuk, aztán az 
is elmerül a kalásztengerben, a bak lefeküdt. Fel s alá barkácsolva, 
időnként visszakerülünk közelébe, remélve, hogy felkel és megint 
meglátjuk, de a baknak erre semmi oka sincs. Később a vadőr -  
feleslegesen és céltalanul -  feléje megy és felugratja. Az őzekre 
jellemző nagy ugrásokkal, a búzából hol kipattanva, hol benne 
elmerülve, menekül. Agancsát középszerűnek néztem.

Ezen kívül messziről még egy őzet láttam. Az 500 grammos 
agancsú bak nem mutatkozott. 1/4  9-kor, késő alkonyattal abba
hagyjuk a dolgot és visszahajtatunk a tanyába.

Június 25. Hajnali 3 órakor indulok a barkácsoló kocsin Erzsi
vel ki a határba, illetve megint egyenest a sarkadi sarokba. Még 
szürke a táj képe, amikor a széles csapáson délnek robogunk. A
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helyzet ott tegnap este óta nem változott, a nagy bak sehol sem 
látható. Egyébként -  bevallása szerint -  Csapó is hetenként legfel
jebb egyszer látja azon a tájon. Mivel a kocsiról nem látunk őzet, 
Csapó megint leszáll és a búzákban ide-oda mászkál. Ezúttal is 
felzavar egy bakot, haszontalanul. A derék bakot szívesen meglő
ném, de a búzában ugrálása közben erre nincsen mód. Előttünk 
vagy 100 lépésnyire ugrik át a dűlőúton és megállás nélkül megy... 
a fenébe.

Egy darabig még a békési községi területen barkácsolunk, 
aztán áthajtunk a vizesfási határba, az uradalmi területre. Össze
sen még nyolc őzet látunk, ami ezen a vidéken édeskevés. Egy 
lucernásban a dűlőúttól 100 lépésre hever egy hitvány agancsú 
fiatal bak. Amint megáll a kocsi, hogy megnézegessük, felugrik 
és elfut. Úgysem lőttem volna meg, valamint nem akartam meg
lőni egy másik bakot sem, amely a búzában álldogálva, nyugod
tan tűrte, hogy 100 lépésről nézegessük. Rendellenes gyenge 
agancsa nekem nem kellett; talán kellene majd holnap, ezúttal itt 
utolsó barkácsolásom alkalmával.

Sok túzokot látunk. Az uradalmi nagy táblákon, a lucernában, 
herében, főképpen a szójababban csoportosan álldogálnak. Ne
hány kakas 150-200 lépésre vár be. Mindenfelé ficánkolnak a 
nyulak, a kocsi elől futva térnek ki a fácánkakasok, fácáncsibék 
röppennek fel, csak nekem való őzbakra nem sikerül akadnunk. 
Melegen tűz a nap, amikor 8 órakor visszatérek a tanyába.

Délután megint 5 órától 8-ig barkácsolunk, főképpen a békési 
községi területen. Látunk összesen hat őzet. Érdekes élményem 
van egy bakkal, nagyon megbecsülném, ha elejtése sikerült volna. 
Az egyik nagyobb ligetben, egy darab fiatal feketedió-ültetésben 
egy fácska rángatódzása messziről árulja el, hogy törzséhez őzbak 
dörgöli agancsát. Megkísérlem belopását. Az egyenes sorokba 
ültetett két-három méter magas fák között, embermagasságú gaz
ban mindig csak olyankor lépek egyet-kettőt, amikor a bak leghe
vesebben dörgöl, s a kis fa a legszaporábban rázkódik, ide-oda 
hajlik és zörög. Mire azonban az egy helyben vad táncot járó kis 
fát 30 lépésnyire megközelítettem, egyszerre megcsendesedik, 
mozdulatlanná válik. A bak tehát abbahagyta a dörgölést. Megál
lók és figyelek, mi lesz a dolog folytatása. Nehány másodperc
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múltán három-négy lépéssel odébb egy másik kis diófa elevene
dik meg és kezd reszketni, majd rázkódni. De hamarosan ez is 
elhagyja s egy kis ideig a fiatalosban körülöttem semmi sem 
mozdul. Aztán 30 lépéssel tovább rázkódik meg egy fa valami 
erős lökéstől. Aszélcsendes időben mozdulatlan fiatal erdőben ez 
a titokzatos játék, egy ide-oda vonuló látatlan őzbak pajkosságá- 
nak árulója mulattat és arra ösztökél, hogy ezt a nem közönséges 
feladatot megoldva, a bakot lövésre kapjam. Nagy óvatosan lép
kedve, lassan mozogva lopakodom a sűrűén lombos, gazos bo
zótban az egyáltalán nem látott, csak tudott bak után. A dolog, 
sajnos nem sikerül; a bak egyszerre csak előttem alig 20 lépésnyire 
bősz riasztással adja tudtomra, hogy észrevett. Sőt közelében még 
egy őz riaszt.

Az őzek riasztása távolodik. Kimegyek a nyiladékra és a kocsi
val a ligetben velük párhuzamosan haladva, a sorokba ültetett 
akácos lécesben, meglátom a bakot. Messze bent, egy sorközben 
álldogál. Sok vékony akácgally van köztünk, közelebb kell hozzá 
jutnom. A szomszédos sorközben cserkelek feléje. Már csak 100 
lépésre vagyok tőle, áthajlok a köztünk lévő sűrű akácsoron és a 
messzelátóval megnézem. Derék bak! Agancsa elég hosszú és 
széles terpesztésű. A sorközben keresztbe áll és mereven néz 
felém. Még sok gally és akáclomb akadályoz a tiszta lövésben. 
Visszahúzódom a magam sorközébe és további tíz lépéssel má
szom hozzá közelebb. Megint behajlok mellettem az akácsorba és 
bosszankodva látom, hogy legújabb helyemről még rosszabbul 
látom a bakot. Csak a nyaka szabad, minden más részét lombos 
gallyak és ágak takarják. De meg kell már kockáztatnom a lövést. 
Nyakától rézsűt lefelé a lombba lövök, ahol elejét, lapockáját 
sejtem. Rosszul sejtettem, mert -  ahogyan a bennünket messziről 
figyelő vadőrtől később megtudom - ,  a bak közben felém fordult, 
tehát egyenest nyaka alá, szügyön kellett volna lőnöm.

A durranás pillanatában a bak megperdül és fejét horgasztva 
elfut. Amikor a rálövés helyére érek, tőle vagy 80 lépésre, ugyan
abban a sorközben megjelenik egy őz, látszólag púpos háttal 
megáll, megnézem a messzelátóval, és úgy rémlik, hogy lágyéka, 
hasa alja és combjának belső része vérvörös. Gyanús a dolog, ezért 
nem keressük, hanem folytatjuk a barkácsolást sötétig.
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Június 26. Hajnali 2 órától reggel 8 óráig barkácsolunk és 
mindössze hat őzet látunk, ezekből kettő volt bak. Mind a kettő
nek csak agancsa és füle sötétlett a világossárga búzában. A szőke 
kalásztengerből valami sötét kóró módjára kimeredő sötét őz
agancs és mellette kétoldalt még két sötét pont, a bak fülehegye, 
ilyenkor ezen a vidéken szinte jellegzetes tünet. Az ember rend
szerint csak ennyit lát az őzbakból, vagy ennél is kevesebbet, 
semmit. Bolond, aki békési mezőn ilyenkor őzbakot akar lőni!

Sokáig keressük azt a bakot, amelyre tegnap este lőttem, de 
semmi jelenségét, a sebzésnek semmi jelét, egy vércseppet sem 
találunk. Tehát melléje lőttem.

Délelőtt agancs nélkül utazunk haza.

RAVAZD (Győr megye)
Június 28. Délután 1/2 6-kor a ravazdi vasútállomáson Takács 

Zsiga kedves házigazdánk a barkácsoló kocsival már vár bennün
ket, Erzsit és engem. Csak kitörülöm hamarjában Schoenauerem- 
ből az olajat, kiveszem a táskából a célzótávcsövet, messzelátót és 
a töltényeket, s kihajtatunk a pannonhalmi főapátság „Illák" nevű 
erdőrészébe. A dimbes-dombos terepen barkácsolunk. A júniusi 
nagy melegben jól esik az árnyékos, hűvös cserestölgyes száler
dőben járnunk. Noha Takács Zsiga bemondása szerint az őzek egy 
része most itt is az erdő szomszédságában lévő községi mezőn, a 
gabonában rejtőzik, nem hihetem, hogy ne találjunk őzeket a 
kellemesen hűvös szálasok meglehetősen sűrű bokros, lombos 
aljnövényzetében. Jobb hely az a napsütötte gabonatábláknál. 
Látunk is hamarosan egy derék bakot. Zsigával egyszerre lema
radok a tovább döcögő kocsiról, a nyiladéktól 80 lépésnyire álló 
bakot sok takarásában messzelátónkkal nézegetjük, vizsgálgat- 
juk, lőhetőnek ítéljük, de a bak észrevesz és meglép. A kocsi után 
sietünk, felszállunk, visszafordulunk és barkácsolva kíséreljük 
meg a bak megkeresését. Jókora darabbal odébb ugyanabban a 
szálasban messziről látunk egy vonuló őzet, de az aljnövényzet
ben eltűnik, mielőtt megnézhettük volna.

Egyet kerülve, a párhuzamosan következő nyiladékon igyek
szünk eléje jutni. Sikerül is a kocsiról meglátnom, lelépek, még 
sikerül a messzelátóval a takarásba vonuló őznek egy mozdulatát
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ellesnem és megállapítanom, hogy bak, de egy terephajlat magas 
növényzetében megint csak eltűnik és nincs vele mit tennem.

Elmegyek a nem messze veszteglő kocsihoz, felszállók rá és 
ismét egyet kerülve, visszatérünk arra a nyiladékra, amelyről az 
imént láttuk.

Lassan barkácsolva, az árnyékos szálas aljnövényzetének hé
zagaiban szemünkkel kutatva keressük a bakot. Egyszerre meg
pillantom, nem tudom, ugyanazt a bakot-e vagy mást. A nyila
déktól 50 lépésnyire fekszik a magas fűben. Csak háta, nyaka és 
feje látszik. Megállítom a kocsit, nézegetjük, bírálgatjuk és habo
zunk, meglőjem-e. Agancsa elég magas, nem valami vastag, de 
koros, derék bak, és házigazdámmal egyetértve mondom halkan, 
hogy „lőhető" A puska csövét Erzsi háta mögött a kocsiülés 
támlájára támasztva, megcélozom a bak nyaka tövét és lövök. A 
bak a durranás pillanatában helyben eltűnik a fűben. Odame
gyünk hozzá és nagy örömöm telik benne, mert igen öreg bak. 
Agancsa csak középszerű, de nekem megbecsült trófeám. Miután 
kizsigereltük és feltettük a kocsira, tovább hajtatunk, majd kis 
darabot gyalogolunk és felmászunk egy magaslaton épült magas 
lesállványra. Ott maradunk 8 óráig, élvezzük a nyári délután 
csendes hangulatát és a bakonyi táj szépségét. Körülöttünk, a 
dombtetőn és mellette a széles, mély hajlatban magasan gazos, 
alacsony vágás, rajta túl sűrű fiatalos, azon is túl szálerdő magas
sötét határfala, minden irányban különböző korú, vegyesen cse
restölgyes és akácos erdő borította hullámos táj, messze keleti 
irányban a Pápa-Ugodi hitbizomány erdőterületén, a Bakony 
legmagasabb hegycsúcsa, a „Kékhegy", északi irányban pedig, 
nem messze a háttérben a közművelődés sokszázados, sőt évez
redes védőbástyája, kincsestára, az építészeti remekmű, a hegyte
tőn épült pannonhalmi monostor. Egy tájkép, amelynek emléke 
az ember szívében és agyában megmarad.

Ma délután összesen hat őzet és két szarvastehenet láttunk.

Június 29. Szeretetre, sőt ennél is többre méltó házigazdáink 
társaságában tegnap éjfélig maradtunk ébren, ezért keveset alud
tunk, az ébresztőórát 1/2 3-kor meg sem hallottuk, csak 3 órakor 
keltünk és 1 /2 4-kor indulunk a szokott barkácsoló kocsin a ravaz-
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di nagyerdőbe. Derült az idő, hűvös, harmatos a reggel. Alighogy 
a szálerdőben egyet fordultunk, egy őzbakot látunk a kocsitól 
vagy 50 lépésnyire. Nem valami nagy agancsú, de derék öreg bak. 
Leugrom a kocsiról és egy cserfa törzse mögül készülök jobban 
szemügyre venni, de mindjárt észrevesz és meglép.

Sokat járunk, illetve döcögünk ritka szálasokban, hol alacso
nyabb, hol magasabb vágásokban, sorokba ültetett lécesek között, 
régi szekérutakon magas fűben, hosszú, egyenes nyiladékokon, 
domboldalakon hol felkapaszkodva, hol leereszkedve, hosszú 
völgyeken és dombhátakon végig, és keressük az ez alkalomra 
nekem szánt második bakot.

6 óra felé ragyogó napsütésben a „Gencsekúti-soros" nevű 
erdőrészben, dombháton, nyiladékon ritka, világos léceserdő 
mentén járunk és úgy vélem, ezen a helyen kell bakkal találkoz
nunk, mert a kocsiról feltűnően sok friss kotrást látok lépten-nyo- 
mon. Egyszerre csak megpillantom a sok kotrás mesterét. Lelépek 
a kocsiról, mellettem terem Zsiga, és a téli ritkításról való egyik 
ágfaragás mögül nézegetjük a tőlünk 80 lépésnyire nyugodtan 
álló és a továbbhaladó kocsit figyelő derék bakot. Agancsát bajos 
megbecsülni, mert rajza, színe egybeolvad hátterével, a sűrűén 
álló fiatal cserfák törzsének szürkeségével.

-  Nem látom jól az agancsát! -  súgja Zsiga.
Én sem látom jól, de tudom, hogy a bak nem fiatal, tehát lőhető, 

s mivel kevés az időm és nem akarok szerénytelenül válogatni és 
egyébként sem vadászom az agancskiállításon való szereplésre, 
hanem lehetőleg öreg őzbakokra, ráemelem a puskám és oldalba 
lövöm. A bak helyben elterül.

Hozzámegyünk és ebben is nagy örömem telik, mert öreg bak, 
bár agancsa gyengébb tegnap elejtett bakom agancsánál.

Reggel 8 óráig csak nézegetés céljából még barkácsolunk, aztán 
visszatérünk a faluba.

Ma reggel összesen nyolc őzet és három szarvast láttam.
Késő délután rövid sétakocsizás -  puska nélkül -  a „Magyalos" 

nevű erdőrészben. Csak három őzet látunk, de köztük olyan 
kiváló agancsú bakot, amilyet még nem lőttem, sőt talán nem is 
láttam.

Holnap reggel utazunk haza.
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TAHI (Pest megye)
Július 5. Délután 1/2 6-kor érkezem Erzsivel és Csekonics End

rével Tahira, a vadőr házához, és 1/2 7-re vagyunk fent a Hétvá
lyúnál. Onnan Csekonics a fiatal Vaczó Sándorral felmegy a Cser
völgyi tóhoz, a szórónál disznót lesni, én pedig Erzsivel lecserke- 
lek a Kis-Bitterdombra. Sajnos későn, csak 1/2 8-ra érünk oda, 
amikor már minden vad csülkön van. Szokott helyünkre, az 
agyagosküti árok fölé megyünk, de alattunk egy nyársas bika 
észrevesz, zajosan fut át az árkon és a túlsó oldalon fölfelé, s ezzel 
ránk tereli más vad figyelmét is. Odaát, az árkon túl két őz riaszt. 
Sokáig keresem őket a messzelátóval a magas cserjék között, míg 
végre az egyiket meglátom. Napnyugta felől a még világos égbolt 
vakít, vele szembenézve ezért csak homályosan látom vagy 200 
lépésről az egyre riasztó őzet. Amikor végre megállapítom róla, 
hogy lőhető bak, nehány szökkenéssel cserjék mögé kerül. Ott is 
még nehány másodpercig egy helyben állva riaszt, alakja a cserjék 
lombján át vörösük, aztán nagyokat ugorva, közben egyre riaszt
va, tűnik el végképpen a vágás magasabb, sűrűbb részében. Saj
nálom az elszalasztott alkalmat bakot lőni.

A nyársas bikán és a bakon felül még egy tehenet láttam messze 
fent, a Bükktető oldalában.

Este 1/4 10-re érek le Erzsivel a faluba. Csekonics csak 3/4  11-re 
jön le igen vidáman, mert két malacot lőtt. Csak akkorák, hogy 
Vaczó Sándor mind a kettőt a hátán lehozta.

Éjfélre érünk haza, Budapestre.

BÜKKZSÉRC (Borsod megye)
Július 6. Egy szóval sem mondom, hogy ilyen tikkasztó nyári 

melegben nem lenne jobb, élvezetesebb a Gellértben, a Hullám
fürdőben felváltva sütkérezni és hűsölni, mint harmad félórát Bu
dapestről Mezőkövesdig az átmelegedett, kormos vonatfülkében 
ülni, majd 20 kilométert a napsütötte, poros országúton kocsin 
döcögni. Azt sem állítom, hogy okosabb, rendesebb eszű ember, 
akinek ilyenkor is előbbre való igyekezete egy-két őzbakot elejte
ni, mint a hideg hullámokban leáztatni magáról a városi ruha 
okozta izzadságot és a városi port. Sőt, évek óta készülök a júniusi 
és júliusi vadászkirándulásokról lemondani és csak májusban és
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augusztusban őzbakra vadászni, de a kocka mindig úgy fordul, 
hogy ebbeli józan szándékomat nem hajthatom végre, maradok 
az őzbakok régi bolondja, miattuk gyötörtetem magamat a me
leggel és mulasztom el a nyár némely kellemességét, a napozást, 
fürdőzést.

Mezőkövesdtől az országút egyenest északnak, a messzeség
ben kéklő Bükk-hegység felé vezet. Az út mentén kétoldalt hosszú 
szederfasor, azon túl a napsütötte alföldi nagy síkságot sárga 
kalásztenger borítja, illetve csak borította, mert már napok óta 
dolgozik a kasza; a naptól barnára pörkölt, izzadt, poros, szorgal
mas magyarok a földnek ebből a maguk jólétére termelt nyári 
takarójából hosszú sávokat hasítanak ki, egyiket a másik után. 
Fogy, eldarabolódik a kalásztenger, helyén csupasz tarló és rajta 
a hosszú sorokban keresztekbe rakott kepék. Javában folyik az 
aratás. Milyen más kép ez egy budapesti „strand"-fürdőnél!

A szatmári püspökség bükkzsérci erdőhivatalának jó lovai 
vannak, gyorsan visznek a nagy síkságon át. Egy óra múltán 
Bogács községen hajtatunk át. Rajta túl a táj képe hullámossá, 
dombossá változik. A dombok fokozatosan magasabbak lesznek, 
az utcán hol felkapaszkodunk, hol leereszkedünk, erdőborította 
lejtők közé jutunk és kétórai kocsikázás után Bükkzsércre, a falu
ba, Lády Géza főerdőmérnök házához érkezem.

Hamarosan felkészülök még egy kis esti cserkészetre, bár az 
idő már 7 órára jár. Egy erdőőr felvezet a falu fölött a hegyoldalra, 
az erdőbe. Nagy a szárazság, a gumitalpú cipő alatt is zörög a 
száraz haraszt. Fokozatos felújításban, fiatal szálasban, tarvágás 
mentén járunk sötétig, de csak egy sutát látunk. A falutól északra, 
a völgyben ránk várakozó szekéren megyek vissza szállásomra.

Július 7. (péntek!) Jóval hajnal előtt, 1/2 3-kor minden cókmók- 
kal együtt szekéren indulok útnak. A szekér éjjeli holdvilágban, 
majd hajnali szürkületben, lassú derengéssel visz beljebb az erdő
be és feljebb a hegyek közé. Egyórai döcögés után, magas száler
dőben, valami hegytetőn leszállók a szekérről, és a számomra 
odarendelt fiatal erdőőrrel cserkelni indulok, miközben a szekér 
más úton holmimat következő szállásomra, a Hosszúvölgybe, az 
erdőőri lakáshoz szállítja.
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Hajnali 1/2 4-re jár az idő. A hegyoldalon lefelé haladva kiérünk 
a szálasból, és lejutunk egy magas vágás borította mély völgybe. 
Körülöttünk mindenfelé, a távolabbi hegyoldalakon is csak vá
gás, bozót, vadnak való nagyszerű helyek. Velünk szemben, a 
völgy túlsó oldalán, tőlünk vagy 200 lépésnyire, a magas cserjék 
között négy barkás agancsú szarvasbika álldogál. Derék, koronás 
bikák, de agancsuk még éretlen, koronájuk ágvégei még duzzad
tak. Kísérőm olyan zajosan jár, hogy a bikák észrevesznek ben
nünket, s a hegyoldalon fölfelé tartva menekülnek. Közben meg
ijesztenek egy fölöttük békésen álldogáló őzet. Elugrik előlük és 
elfut, mielőtt megnézhettük volna, bak-e vagy suta.

Lejutunk az „Oldalvölgy" aljába, majd a „Piszkoslápa" nevű 
árok jobb oldalán, a fiatalosban, cserkészösvényen ballagunk 
megint fölfelé, az árok túlsó oldalán az egyes ritkán meghagyott 
magfák alatt az alacsony vágást figyelve. Nemsokára látunk is 
odaát egy őzet. Fiatal villás bak. Rövid ágú, gyöngyös, sötét, elég 
hosszú, széles terpesztésű agancsa, karcsú alakja, vékony nyaka, 
fiatalos arckifejezése ifjú korára vall, tehát nem bántom. Egy 
darabbal feljebb, ugyancsak a cserkelésünk irányával párhuza
mos túlsó oldalon egy csapatban tizennégy szarvast látunk, csak 
három tehén és két borjú van köztük, a többi fiatal bika. Termé
szetesen észrevesznek és a hegyoldalon sietősen feljebb vonul
nak. A mi oldalunkon mi is lassan egyre feljebb jutunk.

Odaát egy hajlatban egy feltűnően fakó, szalmaszínű fiatal 
bakot látunk. Rövid nyársas agancsa még barkás.

A „Széporom"-nak mondott tetőre érve szétnézek a Bükknek 
ezen az összevissza hegyes-völgyes táján. Északi irányban a szil
vásvárad i magasabb, sziklás hegyek határolják a képet, köröskö
rül rendszertelenül váltakozva sötét hegyek és mély völgyek.

Nagy kerülővel átmegyünk ennek a széles tetőnek nyugati 
oldalára és végigcserkelünk rajta. Nem nagyon szeretek ilyen 
nagy kiterjedésű vágásban cserkelni, amelyben az ember csak 
fennállva láthatja a vadat és csakis szabad kézből lőhet, semmiféle 
feltámasztási alkalma nincsen.

A „Széporom" nyugati lejtőjén kanyargó ösvényen haladva, a 
vágás hónaljig érő cserjéi közül és a hasig érő fűben, egy hosszú 
hajlat alsó végében 100 lépésről egy derék, koros bakot látok.
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Rendes hatos, átlagos minőségű agancsa nem nagyon csábít elej
tésére. Ugyanis két őzbak elejtésére hívattam meg, azzal a kedves 
biztatással, hogy olyan bakot lőhetek, amilyet akarok, de elhang
zott az a szerény megjegyzés is, hogy célszerű lenne, ha selejtezni 
való öregeket lőnek. Márpedig erre a derék bakra alig foghatom 
rá, hogy selejtes. Azért sokáig nézegetem és habozom, meglőjem- 
e vagy sem. Közben lassan egyre közelebb lépek hozzá. Már csak 
80 lépésre van tőlem, de csak feje látszik ki a magas gazból. Végre 
elhatározom, hogy mégis meglövöm, de ekkor meg magasabb 
bokrok mögé s a lejtőn lejjebb, a hajlat alá kerül. Az ösvényről már 
nem láthatom meg, ezért előre sietek rajta, a hegyoldal következő 
hajlatában leereszkedem a patakig, átmászom a „Határlápa" ne
vű árok túlsó oldalára és lefelé cserkelve igyekszem a bakot a vele 
szemben lévő árokpartról meglátni. Ez nehány másodpercre vagy 
200 lépésről sikerül is, de a nyugtalanul ide-oda járkáló bak éppen 
megint cserjék közé bújik és számomra eltűnik. Hiába várjuk, 
hogy takarásából kikerüljön és ismét meglássuk. Nem tehetünk 
okosabbat, az előbbi kerülőn visszamászunk a bak fölé az ösvény
re, remélve, hogy felülről még meglátjuk, de valószínűleg lefe
küdt, mert nem mutatkozik többet.

Folytatjuk a cserkelést. Még igen nagyot járunk a vágások, 
fiatalosok, lécesek, fenyőültetések borította hegyoldalakon, és 
még két fiatal bakot és egy sutát látunk, s végül reggel 7 órára 
érünk mai szállásomra, a Hosszúvölgyben az erdőőri kis tanyára.

Ma reggel tehát 1/2 4-től 7-ig cserkeltem és összesen hét őzet és 
18 szarvast láttam.

Délután 4 óra felé észak felől sötét felhők vonulnak fölénk és 
zeng, dörög a készülő zivatar. A fenyegetés azonban elvonul 
fölöttünk és 5 órakor száraz időben cserkelni indulok. A hosszú
völgyi erdőőri tanyától felmászunk arra a tetőre, ahol reggel 
járkáltunk, a Széporom laposára, majd leereszkedünk a Piszkos- 
lápán az Oldalvölgybe és ennek másik elágazásában, az Egri 
Érsekség szomszédos erdejének határán, a Határlápában cserke
lünk fölfelé. A patak jobb partja fölött ritka magas szálasban, 
erdészi szakkifejezéssel jobban mondva, már „fokozatos felújí- 
tás"-ban járva, hol elgazosodott régi ösvényen, embernél maga
sabb csalánban, füzikében, szederindák között törtetve, hol sza
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bad helyen, régi szekérúton ballagva nézegetjük a lápa másik 
oldalán, a magas hegyoldalon a vágást.

Nemsokára felfedezek benne egy bennünket már észrevett és 
nyugodtan figyelő bakot. Vagy 150 lépésről nézegetem a messze
látóval. Rendes, átlagos, három-négyéves hatos bak. Ahol kevés 
az őz és nincsen mód válogatásra, bizony meglőném, de ezen a 
területen, ahol -  miként mondják -  sok az őz, és valami érdekes 
öreg bak is kerülhet elém, kár lenne elejteni; hiszen gyengébb és
-  látszólag -  fiatalabb a reggel ugyanezen a hegyoldalon egy 
darabbal feljebb látott és „elhabozott" baknál.

Tehát nem bántom és tovább cserkelek, remélve, hogy az emlí
tett öregebb bakot feljebb az árokban ismét meglátom. Reményem 
azonban nem teljesül. Egyre jobban sajnálom, hogy ezt az öreg 
bakot nem lőttem meg. Emlékezetemben agancsa nőni kezd!

Felmászunk a Széporom széles laposára és sötétig cserkelünk 
rajta, majd lemegyünk a Hosszúvölgybe, szállásomra. Ma délután 
csak öt őzet láttam, s ezekből csak egy volt bak. A mai kabalás nap
-  péntek és hetedike -  tehát nem vált be.

Július 8. Borongós, de fülledt meleg időben hajnali 1/2 4-kor 
m egyekel szállásomról. A bivaly módjára zajosan járó fiatal erdő
őrtől kísérve, a Hosszúvölgyben megyek egy darabot északnak. 
A tanyától 200 lépésnyire a völgy alján, a réten, a hajnali sűrűén 
párás levegőben halványan vörösük egy őz alakja. Szénaboglyá
tól takartan becserkelem 100 lépésre és megnézem a messzelátó
val. Gyenge bak.

A völgyből balra térve, hosszú darabon egyre feljebb kapasz
kodva, lécesben, majd fiatalosban cserkelve, megint csak felju
tunk a Széporomra és széles tetején nézünk szét. Útközben odáig 
egy kilenc főnyi szarvascsapattal találkoztunk.

Mivel a tetőn semmi vadat sem látunk, megállapodunk, hogy 
úgy, mint tegnap délután, megint a Piszkoslápán ereszkedünk le 
a völgybe és a Határlápán cserkelünk vissza, fel a tetőre, ily 
módon a Széporom hatalmas tömbjét megkerülve.

APiszkoslápa közepe táján járva, túlsó oldalán már messziről 
látunk egy őzet. Mind a ketten a messzelátóval megnézzük, s vagy 
400 lépésről ráfogjuk, hogy suta. Nem törődünk vele, hogy észre
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vesz, nyugodtan ballagunk tovább, lefelé. Vagy 200 lépésről ismét 
megnézzük és mind a ketten egyszerre azt mondjuk, hogy: -  Bak! 
Sőt nem gyenge bak!

Agancsát nem jól látom, mert fél fejét valami gaz takarja, de 
nem is vizsgálgatom. Már igen lőhetném első bükki bakomat, 
még ha nem is kiváló. Szívesen hallgatok az erdőőrre, aki biztat:
-  Tessék lőni, ismerem ezt a bakot, nem fiatal, nem vékony a 
nyaka, jó bak! -  és a dolgot feleslegesen elhamarkodva, hozzáké
szülök a lövéshez. Igen komisz helyem van, semmi alkalmam 
feltámasztásra. Márpedig 200 lépésről szabadkézből nem lövök. 
Közben a bakot egy helyben babrálásunk nyugtalanítja, a hegy
oldalon feljebb szökik és egyes magfák koronájának takarása 
mögé kerül. Leültetem az erdőőrt, mögéje hasalok a földre, vállá
hoz támasztom a puskát, s amikor a meredek lejtőn ide-oda járva, 
egyre feljebb kerülő bakot megint tisztán látom, rálövök. Helyben 
eltűnik, mögötte a golyó kis porfelhőt ver ki a földből, aztán látjuk, 
hogy ott, ahol állt, a gaz mozog. Tehát fektében vergődik.

Felküldöm érte az erdőőrt. Amikor rátalál, nem szól semmit, 
csak húzza a lejtőn lefelé. Felkiáltok neki: -  Milyen? -  kedvetlenül 
felel: -  Fiatal!

Nagyot tévedtünk mind a ketten. Kétéves villás bak.
Félóra múltán a Határlápában nézegetjük a tegnap délután ott 

látott középkorú, középszerű, közepes minőségű hatos bakot. 
Sokkal derekabb az elejtett villásnál, mégsem tudom magamat 
elejtésére rászánni. Ha ma este vagy holnap reggel is itt találom, 
és addig nem sikerül nagyobbat lőnöm, megelégszem vele, de ma 
reggel még nem bántom.

Aztán keressük a tegnap reggel látott derék bakot, de csak két 
sutára akadunk még. Az öreg bakot tegnap fölényesen eleresztet
tem, ma már szeretném meglőni, de nem tudok ráakadni; sok a 
takarása, búvóhelye a vadvirágos, gazos, füves, bokros, bozótos, 
cserestölgyes vágásban.

Kiderül az ég, tűz a nap s az Oldalvölgy aljából toronyiránt 
szállásom felé tartva, magas hegyoldalon felkapaszkodva, majd 
a hegytetőn túl meredeken leereszkedve, ugyancsak megfürdök 
saját verejtékemben.
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Ma reggel tehát összesen öt őzet -  ebből három volt bak -  és 
kilenc szarvast láttam.

Napközben szállásomon természetesen alszom. Délben arra 
ébredek, hogy zeng, zörög, dörög, pattog az ég és esik az eső. 
Aztán szemereg délután 1/2 5-ig.

5 óra felé az egyik erdőőr -  ma ugyanis hárman lebzselnek a 
ház körül -  izgatottan jön hozzám és mondja, hogy „kapitális" 
bak látható az udvarból, jöjjek csak hamar és hozzam a puskát. 
Megtöltöm a puskámat, nyakamba akasztom messzelátómat, ki
megyek az udvarra és fél kilométerről én is mindjárt meglátom a 
bakot. A tanya alatt, vele rézsűt szemben, a hegyoldalon, a ritka 
vágásban ballag egy derék bak. Az erdőőrök mondják, hogy alatta 
még egy gyengébb bak is van, ezt azonban nem látom. Sietve 
kimegyünk hárman -  jómagam és nyomomban két erdőőr -  abba 
a mellékvölgybe, amely fölött, menetirányunktól jobbra van a 
nagy vágásterület és benne a nagy bak. Ámde a hegyoldal alá érve 
látom, hogy ott bajos a helyzet; a lejtőn magasan keresztbe széles 
teknőszerű hajlat van, abban kell a baknak lennie, oda pedig 
alulról belátni nem lehet. A völgy aljában feljebb cserkelve egy
szerre csak a vágás alsó részében egy előlünk menekülő bakot 
látok. Agancsát nem valami nagynak nézem. Az erdőőrök azt 
mondják, ez a kisebbik bak, a nagy baknak valahol fent, a vágás
ban kell lennie. Felmászunk a vágásban egy kis dombra, ahonnan 
meglehetősen messzire ellátunk, s ott letelepedve, fél óráig vá
runk és leskelődünk, de a nagy bak nem kerül elő. Nem akarom 
cserkelve megkeresni, attól tartva, hogy elzavarom. Azért hátat 
fordítunk ennek a hegyoldalnak és tovább megyünk. Nagy darab 
területet járunk be. Közben kiderült és megint melegen tűz a nap.

Előbb bozótos fiatal erdőben járunk, ahol húsz lépésnél tovább 
látni nem lehet. Előttem tíz lépésre egy őzbak ugrik át az ösvé
nyen. Hiába, ilyen helyen bajos dolog a vadat tíz-húsz lépésre 
észrevétlenül megközelíteni, hát még amikor az ember harmad
magával cserkel.

Az ösvény kiér a bozótból és egy darab szálerdőn vezet át. 
Ebben két őzbakot látok. Mind a kettő már 80-100 lépésről észre
vesz és menekül, mielőtt agancsát megnézhettem volna, de úgy 
vélem, középszerű, lőhető bakok voltak.
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Vízválasztó nyeregből visszafordulunk és völgy aljában, tisz
tásokon, kaszálókon ballagunk lefelé. Egy helyen betérünk a szál
erdőbe, s ebben megint találkozom egy bakkal. A lejtőn előttem 
lefelé vonulva, a domború terep takarásába kerül, mielőtt rende
sen megnézhettem volna.

Végül a völgy sűrűbben fás, szűk torkolata felé még egy bak 
ugrik át előttem a patakon. Alkonyattal megint odaérek a Hosz- 
szúvölgyhöz, a nagy vágás alá, ahol délután a nagy bakot láttuk. 
A sötétedő vágásban egy szarvastehén és egy őzbak riaszt, de 
egyiket sem látjuk.

Ma délután tehát hét őzbakot láttam és egy kis szerencsével 
egyet vagy akár kettőt is lőhettem volna. Már sokszor gondoltam, 
hogy akinek a vadászatban olyan kevés a szerencséje, mint ne
kem, az jobban tenné, ha nem vadászna.

Július 9. Házigazdám, Lády Géza főerdőmérnök azt mondta, 
hogy tegnap reggel lőtt gyenge bakom nem számít, lőhetek még 
két bakot. Megelégednék már egy rendes bakkal is, csak sikerülne 
hát egyet lövésre kapnom.

Egész éjjel vaksötétség volt, mert sűrű köd borult a völgyre, s 
amikor az erdőőr 3 órakor ébreszt, még mindent eltakar a köd. 
Mégis felkelek és lesem a ködös derengést. Végre hajnali 4 órakor 
gyérül és tűnik a köd, főképpen a hegytetőkön. Mindjárt felkere
kedünk, és -  útközben még homályos szürkületben két őzsutával 
találkozva -  a legrövidebb úton felmegyünk a Széporom fennsík
jára. Ott messziről két kergetőző őzet látunk. -  Megkezdődött az 
üzekedés -  mondja az erdőőr - ,  már nehány nappal ezelőtt is 
láttam sutát hajszoló bakot!

Érdekel a dolog, az üzekedés ilyen korai kezdete, meg is aka
rom nézni a bakot, hátha lőhető, ezért sietve odacserkelek a 
szabad vágásban, ahol a kergetőző őzek a cserjék között eltűntek. 
Méterbe rakott hasábfa mögött megállva várom, hogy a hajsza 
felém forduljon. Egyszerre oldalt 80 lépésre egy nyársas bika feje 
emelkedik ki a vágás lombjából és felém fordulva szoborrá mere
vedik. Pipára gyújtok. A kis bikának nem tetszik a dolog és 
eliramodik. Aztán előkerül a hajszolt őz is; de nem suta ám, 
hanem nyársas bak. Üldözője valahol a cserjék között elmaradt
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tőle. Ily módon tévedhet az ember megállapításaiban. Talán az 
erdőőr üzekedő őzei is csak kergetőző bakok voltak.

Messze északi irányban, letarolt hegyoldalon egy őz alakja 
sárgállik. Feléje megyünk, csak annyira, hogy a messzelátóval 
megnézhessük. Suta!

Leereszkedünk a Széporom nyugati lejtőjén a cserkészösvé
nyig, hogy rajta odacserkeljünk, ahol első reggel -  tegnapelőtt -  
azzal a derék öreg bakkal volt szerencsém találkozni, amelyről ma 
már tudom, hogy okvetlenül meg kellett volna lőnöm, marhaság 
volt elszalasztanom, mert ezen a területen a legderekabbak egyi
ke. Nála nagyobb agancsúra, amióta itt vagyok, még nem akad
tam. Odaát, a Határlápa túlsó oldalán, az érseki vágásban, 
messziről két egyes őzet, egy sutát és egy bakot látunk.

A cserkészösvényen óvatosan odamegyek az öreg bak múltko
ri helyére, és jellemző körülmény, hogy én jobban tudom a helyet, 
mint az erdőőr. A lejtőnek azt a hajlatát, amelyben az ösvény alatt 
láttuk és zavarás nélkül hagytuk, lassan megközelítem és sokáig 
figyelem, de nincsen benne semmi mozgás. Átcserkelek a hajlaton 
és rajta túl a széles lejtőn is szétnézek, aztán visszafordulok azzal 
a szándékkal, hogy megfelelő kerülővel lemegyek a Határlápába 
és a patak túlsó partja felől nézek fel a bak járására.

Tehát átvágok megint a kis teknőn, s a szélén megállva még 
egyszer végigjáratom rajta szememet és... meglátom a nagybakót. 
Csak most látom, mekkora! Az ösvényen jóval felül ballag a 
cserjék között, egy suta nyomában, a lejtőn lefelé. Szabadkézből, 
120 lépésről sietve meglőhetnénk, de erre a valóban derék bakra 
biztosan akarok lőni.

Elöl a suta, mögötte a bak egy darab bozótba vonul. Lövésre 
elhelyezkedve várom, hogy kikerüljenek belőle, de sajnos benne 
maradnak. Meg-megrázkódó cserjék árulják el, hogy a bak benne 
virtuskodik, dörgöl. Aztán elcsendesedik a bozót. Az őzek lefe
küdtek vagy... a magas gazban, fűben és csepőtében látatlanul 
elvonulnak.

3/4 6-ra jár az idő, a nap a derült égboltról megint olyan mele
gen tűz, hogy csak azt hihetem, hogy az őzek abban a bozótban, 
rézsűt fölöttem 120 lépésnyire leheveredtek. Úgy vélekedem 
azonban, hogy aligha feküsznek sokáig egy helyben, hiszen a bak
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sutával van együtt, bizonyára már udvarol, ostromol -  íme mégis 
megkezdődött már a násztánc - ,  hát helyben maradok és várok. 
Csak nehány lépéssel mászom feljebb az ösvény fölé, egy korhadt 
tuskóhoz, és melléje fekszem a harmatos fűbe.

Nagy a csend s a meleg körülöttünk. A nap mind nagyobb 
szögben tűz a lejtőre és felszívja a harmatot. Legyek, darazsak 
zümmögnek a fülembe, pillangók szállnak ide-oda. Csendesen 
pipázom és remélkedek. Az őzek azonban alusznak vagy... Isten 
tudja, merre vannak.

Másfél órai meddő várakozás után a leskelődés folytatását 
délutánra halasztva, helyemről hátrálva ellopakodom és a legrö
videbb úton a tetőn át lemegyek a Hosszúvölgybe, szállásomra. 
Útközben messziről még egy szarvasbikát és egy sutát látok a 
gidájával.

Ma reggel tehát összesen tizenegy őzet és két szarvast láttam.
Délután 4 óra felé még javában meztelenkedem, felváltva az 

udvaron a napon és a szobában, amikor Majnár nevű szállás
adóm, a hetvenéves erdőőr jelenti, hogy a Füzérvágásban látható 
a nagy bak. Kimegyek a messzelátóval az udvarra, de közben a 
bak eltűnt, bizonyára valahol a bokrok között lefeküdt. Csak 
három szarvast látok a hegyoldalon keresztbe vonulni.

1/2 5 már elmúlt, amikor Majnárhoz szólva, azt mondom: -  De 
sokáig jön ma Győri! -  Győri ugyanis mindennapi kísérőm, az 
Oldalvölgyben lakó fiatal erdőőr.

Az öreg ijedten felel: -  Majdnem elfelejtettem megmondani, 
hogy Győri telefonált, 5 órától kezdve a tetőn várja igazgató urat.

Ily módon lett késés a „majdnem"-ből. Hamar felöltözöm és 
nekivágok a legrövidebb úton a tetőre. Feleúton találkozom az 
elém jött Győrivel, és együtt mászunk fel a Széporomra.

Melegen tűz a nap, tikkadt, csendes idő van. Még a lejtőn 
ballagunk felfelé, amikor egy őz panaszos hangját halljuk. Úgy 
szól, akár Faulhaber vagy Buttoló sípja. A riadozás gyorsan egy
más után és egyre közelebb hangzik, s egyszerre csak két nyújtott 
vörös alak terem át alattunk vad iramban az ösvény tisztásán. Az 
első pillanatban azt hittem, hogy üzekedő őzek kergetőznek, de 
egy szemtelen róka hajszolt egy őzgidát. A jelenet olyan hirtelen 
és váratlan volt, hogy nem lőhettem a gaz rablóra, csak ösztönös
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érzéssel zavartam meg gyilkos szándékában azzal, hogy ráordí
tottam. Ezzel -  legalább erre az alkalomra -  sikerült a gida életét 
megmentenem: nehány másodperc múltán egyedül jött vissza, 
egy darabbal lejjebb az ösvényen átugorva, és még néhányszor 
rémülten síró hangját hallatva.

íme a róka! Még ilyenkor is elpusztítaná az őzgidát, amikor 
elég egeret, sündisznót és egyéb apró táplálékot talál, és már az a 
mentsége sincsen, hogy gondos szülő létére kölykeinek viszi sok 
áldozatát.

1/2 6-ra odaérek a Széporom nyugati oldalán annak a hajlatnak 
szélére, amelyben reggel az öreg bakot láttuk és másfél órát hiába 
lestem, hogy takarásából, abból a bizonyos bozótból kijöjjön.

A nap nyugat felől tűz a vágásra, szörnyű a meleg, áll a levegő, 
mozdulatlan, hangtalan minden. Az a kérdés, ott van-e még a bak 
abban a darab bozótban, amelybe tizenkét órával ezelőtt bebújt. 
Nem valószínű, hogy ilyen hosszú ideig egyhelyben hevert, vi
szont az sem valószínű, hogy ilyen hőségben napközben messzire 
elment.

Negyedóráig az ösvényen, a hajlat szélén, nehány magasabb 
cserjétől takartan álldogálok és figyelek, aztán nagy óvatosan 
indulok el reggeli leshelyem, a tuskó felé, hogy melléje teleped
jem. De csak hármat léptem, megítélésem szerint zajtalanul, zör
gést hallok és kiperdül a bak reggeli búvóhelyén alul vagy tizenöt 
lépésnyire, egy másik bozótból. Nehányat ugrik, megáll, felém 
néz, guggolva szabadkézből vagy 80 lépésről rálövök és... elhibá
zom. Két-három másodpercig még mozdulatlanul áll, tétováz, de 
mielőtt másodszor lőhetnék, megugrik és riasztva rohan a lejtőn 
lefelé. Ráfüttyentek, de eszébe sincs megállni, iramát nem lassítja, 
csak rohan, riaszt, és alattunk, a magasabb és sűrűbb cserjék 
között, a lejtő meredekebb alsó részén eltűnik. Bősz perlekedése 
az árokból felhallatszik hozzánk. Figyeljük a túlsó oldalt, átszö- 
kik-e a szomszédos érseki területre, de nem látjuk. Alighanem 
kerüli a szakadékos, mély árok csaknem függőleges, magas part
jait.

Az erdőőrt utasítom, maradjon a helyén és figyeljen, míg csak 
meg nem lát engem odalent, a túlsó oldalon, aztán kövessen oda. 
Én pedig sietve az ösvényen visszamegyek a szomszédos hajlat
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ba, hamar leereszkedem benne a patakig, átmászom az árkon, 
felkapaszkodom a túlsó oldalon a szekérútig és lassan odacserke- 
lek, szemben azzal a hellyel, ahol a bakot utoljára riasztani hallot
tuk. Ámde a bakot sehol sem látom; elhallgatott és eltűnt.

Nemsokára az erdőőr is ott terem, az árkon innen, tőlem 100 
lépésnyire, a szekérúton. Egyhelyben áll és mereven nézi a túlsó 
oldalt, akárcsak én. Aztán felemeli és kinyújva tartja karját. Nem 
tudom, ezzel a jeladással mit akar nekem mondani. A messzelá
tóval nézem és csak ekkor látom, hogy mozdulatlan kezén csak 
mutatóujjával int nekem, menjek hozzá. Folyvást a túlsó oldalt 
nézve, lassan odacserkelek hozzá, amikor mellette megállók, mu
tatja nekem a bakot. Odaát, az árok fölött, tőlünk 100 lépésnyire 
sűrű, magas bozót lombjában, éppen csak szemét, fülét és agan
csát látjuk. A ravasz öreg onnan kémlel ki és figyel bennünket. Egy 
tölgyfa mellé lépek, hogy törzséhez támaszkodva megkíséreljem 
a bakot nyakon lőni, de ezt már nem tűri tétlenül, feje a bozótban 
eltűnik, s a lomb mozgása árulja el, merre szökik benne megint 
hegynek. Egyszerre kipattan belőle szabadabb helyre és a magas 
gazban nagyokat ugorva menekül feljebb egy másik bozót felé. 
Ha abba bebújik, számunkra ezúttal elveszett. Szerencsémre és 
vesztére azonban a sűrűség szélén, tőlünk 150 lépésre megáll és 
visszanéz felénk. Erre rézsűt hátulról lágyékon lövöm. A golyó 
szinte visszarántja. Hátraperdül és a meredek parton lefelé buk
dácsolva, megint egy darab sűrűségbe bújik. Tudom, hogy elfe
küdt benne.

Nagyon örülök neki, főképpen azért, mert éppen ezt a bakot 
akartam meglőni, de azért is, mert sikerült az iménti hibázásom 
okozta csorbát kiköszörülnöm.

Az erdőőr átmászik érte és lehúzza a patakhoz. Olyan, ami
lyennek tegnapelőtt reggel néztem, amikor először találkoztam 
vele. Átlagos hatos, koros bak, de az eddig itt látott bakok közül 
a legderekabb.

Lemegyünk a Határlápán, hogy az erdőőr levihesse a bakot az 
Oldalvölgybe, lakásához, pincéjébe. Azon a tájon, ahol a határlápi 
kisebbik bakot tudjuk, csak egy magányos sutát látunk.

Aztán a Piszkoslápán megint felmegyünk a tetőre és a szokott 
úton leballagunk a Hosszúvölgy felé. Alkonyattal még letérünk
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az egyenes irányból egy mellékvölgybe, s ott a széles réten még 
két szarvast és három őzet látunk. Az őzek közül kettő bak, de az 
esti szürkületben agancsukat megítélni már nem tudom.

Ma délután tehát hat őzet, egy rókát és két szarvast láttam.
Este szállásomon találkozom Ládyval. Feljött a faluból egy esti 

és reggeli cserkészetre. Egy igen nagy, de csodálatosképpen még 
most hasas öreg kocát lőtt. Hat malac volt benne, két-három hét 
múlva ellett volna meg.

Július 10. Szándékom volt ma hivatalba menni, de „esz a fene" 
még egy bakért. Szeretném ma meglőni és estére vagy legkésőbb 
holnap délelőtt hazamenni.

Borongós az idő. Megvárom, amíg annyira megvilágosodott, 
hogy a messzelátóval az udvarról megnézhetem a Füzérvágást, 
az ott ismert nagy bak járását, mert elsősorban arra fáj a fogam. 
Mivel nem látunk rajta vadat, 4 órakor más irányban indulunk 
cserkelni.

A Hosszúvölgyben megyünk északnak, majd egyenest tovább 
hegynek kapaszkodva, célunk az „Ökrösfertő" nevű lapályos 
ritka szálerdő. Ma reggel egyébként csak szálasokban járunk. Igen 
vesződségesen cserkelünk, mert az ösvényeken zörög a sok szá
raz haraszt. Négy helyen messziről látunk előlünk elkotródó 
szarvasokat és ismételten hallunk bennünket messziről észrevett 
őzet riasztani.

Reggel 6 óráig csak két sutát látunk. A másodikat füves, gazos, 
ritka szálerdőben, az „Ökröskút"-nak mondott forrás közelében, 
lapályosan kiszélesedett völgyoldalon nézegetjük, amikor az er
dőőr figyelmeztet -  messze, a sután túl -  még egy őzre. Ez 150 
lépésről néz felénk. Már észrevett valamit, gyanút fogott. Noha 
részben lomb és gaz takarja, mindjárt látom, hogy derék bak. 
Sötét, vastag agancsa van. Lassan lefekszem a földre, jobb könyö
kömre támaszkodva, a puska csövét hozzáfogom egy vékony 
fatörzshöz és megcéloznám a bakot, ámde sok fűszál, virág, lomb 
és efféle akadék állja a golyó útját. A bak segít a bajon, nehányat 
lépve takarásából valamennyire szabadabb helyre jut. Fejét lehor- 
gasztja, nem tudom legel-e vagy a suta csapáját szagolja. A célzó
távcsőben elég tisztán látom és lapockájára irányítom a golyót. 
Helyben elvágódik.
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Nagy az öröm, hogy sikerült harmadik bükki bakomat meglőni, 
aztán még nagyobb az öröm, amikor közelről megnézzük. Igen 
vén bak, gyöngyös, bütykös, barázdás, nagy rózsájú derék agan
csa pedig a Bükkben -  ahogyan az idevaló emberek mondják -  
valóban ritkaság. Egyébként 360-adik őzagancsom. Tehát akad 
néha szerencsém is a vadászatban. Mégsem hagyok fel vele.

Ezzel befejeztem ezt az élvezetes, érdekes kirándulásomat. 
Miután a bakról nehány fényképet készítettem, lemegyünk vele 
szállásomra és egy órával későbben már Ládyval kocsin ülök és 
lehajtatunk a faluba, Bükkzsércre. Délután hazautazom.

TAHI (Pest megye)
Július 13. Délután 7 órára Erzsivel felérek a Kis-Bitterdombra, 

az agyagosküti árok fölé, szokott leshelyünkre. Odáig a dombte
tőn, a vágásban két derék szarvasbikát -  egy nagy agancsú nyol
cast és egy tizenkettest -  láttunk. Mind a kettőnek természetesen 
még barkás az agancsa.

Az agyagosküti árok látszólag üres, nem mozog benne semmi. 
Csak magasan fönt, a Bükktető sziklái alatt legel három szarvas
tehén.

1/2 8 után egy darabig sípolok, de erre sem mutatkozik semmi.
8 órakor felkelek és indulni készülünk. Erre alattunk 80 lépés

nyire egy bokor mögött megugrik egy őz, lefut az árokba, s amikor 
túlsó partján felmászik, látom, hogy derék bak. De mindjárt el is 
bújik a bozótban. Hiába lesem, hogy odaát, a túlsó oldalon valahol 
még meglássaím, tökéletesen eltűnt.

Közben fölöttünk a lejtőn köhögést hallunk, majd dobogva fut 
el közelünkből egy szarvas.

1/4 9-kor a Nagy-Bitterdomb alá cserkelve, még egy őzet ugra
tunk el; nem láttam, bak-e vagy suta.

9 órára sötétben a Hétvályú-kunyhóhoz érünk.
Csekonics közben a vadőrrel a Széltorokban a szórónál disznót 

lesett, de mivel az odaszoktatott és rendesen odajáró disznó söté
tig nem jött meg, fényszórót pedig nem használ, eredmény nélkül 
megy haza.

Erzsivel a kunyhóban hálok.
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Július 14. A dohos szagú kunyhóban töltött igen rövid éjszaka 
után hajnali 3 órakor indulok fel a tetőre. Kísérőim Erzsi és a 
faluból m ég hajnal előtt feljött vadőr. Cserkelésünk útiránya: a 
C servölgyi tó, Surjánvölgy, Surjántető a M edvekövekig és a Lő- 
rinclaposon át vissza. Láttam két szarvastehenet, egy borjút és egy 
őzsutát. Sem m i egyebet.

Az egykori állapotokhoz képest borzasztó kevés itt az őz. 
Kárbavesző fáradság ezen a területen őzbakot keresni.

1/2 7-kor a kunyhóban reggelizünk, 3/4 8-ra lent vagyunk a 
faluban, 3/4 10-kor otthon vagyunk Budapesten és egy órával 
későbben m ár a városházán kom édiázom .

Július 15. Délután 6 órakor érünk ki Tahiba. Csekonics a vadőr
rel az Agyagoskútba m egy a szórónál disznót lesni. Én Erzsikével 
a H osszúm ezőtető északi oldalán az ott ismert bakot keresem. 
Lassan, csendesen cserkelünk a lécesben, botoserdőben, majd a 
tetőn végig, de csak egy őzsutát és egy fiatal szarvasbikát látok. 
N ehány perccel perccel 8 óra előtt halljuk Csekonics lövését és 
örülünk sikerének. Ö röm ünk sajnos hiábavaló, estére a faluban 
m egtudjuk, hogy lövése a disznóra nem sikerült. Éjfélre otthon 
vagyunk Budapesten.

Július 21. Délután 4-től 1/2  6-ig Leányfalun a Dunában für- 
dünk. A hőség borzalm as! Aztán Csekonics gépkocsiján tovább 
repülünk Tahira. C sekonics ma is az Agyagoskutat választja és a 
szórónál ül este 9 óráig. Hallja a disznókat, de nem látja.

Közben Erzsivel a H osszúm ezőtető északi lejtőjén cserkelek, 
leselkedem  és sípolok. Csak egy őzsutát látunk, ezt azonban 
három  ízben. Először 40 lépésnyire becserkelve, fektében érjük; 
aztán, hogy előlünk elugrott, az árokban feljebb utolérjük; har
m adszor pedig sípolásom ra jön hozzánk.

Este 8-tól egy óra hosszat a H osszúm ezőtetőn, a szórónál a 
m agasülésről lessük az odajáró disznót, de hogy 9 óráig nem jön 
m eg, sötétben leballagunk a faluba és éjfél előtt Budapesten va
gyunk.
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MEDGYES ÉS RIOMFALVA KÖRNYÉKE 
(Nagykükülló' megye)

Jú liu s 23. Az ilyen erdélyi kirándulásnak ez idő szerint szük
ségszerű előzm ényei túlságosan körülm ényesek; útlevél, román 
vízum, m agyar fegyverkiviteli és visszahozatali engedély, román 
behozatali és visszaviteli engedély, román vadászjegy, valuta 
igénylése és kiviteli engedélye a Nemzeti Banktól, potya vasúti 
jegy a határig a kereskedelem ügyi m inisztérium tól, román vasúti 
jegy a m enetjegy irodában és végül az egész felszerelés egybe
gyűjtése és csom agolása. S m indez nehány őzbak elejtése kedvé
ért, és remélve, hogy lesz közöttük legalább egy valóban kiváló 
is, „Életem legnagyobb bakja"

Következik a vadászatban a rossz kezdet. Ennek meg az az 
előzménye, hogy az em ber reggel 5 órakor Budapesten elbúcsúzik 
jó ágyától, 1/2 7-kor a Keleti pályaudvaron a gyorsvonatra száll,
7-kor indul, a vonaton szeretne írni, de elálm osodik és ülve négy 
órát alszik, amitől m egm erevedik a nyaka; 11 órakor szerencsésen 
átjut a határon, az étkezőkocsiban ebédhez sört iszik, ettől még 
lustább lesz és még jobban izzad, folytonos pipázással igyekszik 
tikkasztó, kormos helyzetén enyhíteni, valam i keveset dolgozik, 
irkái is, és tízórai utazás után délután 5 órakor, „kelet-európai" 
időszámítás szerint 6 órakor M edgyesen kiszáll a vonatból, ham ar 
elhelyezkedik a tavalyról poloskáiról em lékezetes „Hotel Vana- 
tor"-ban, 3/4 7-kor kocsira száll, kihajtat a határba és 3/4 8-kor 
elhibáz egy őzbakot. Ez az a bizonyos rossz kezdet, am elynek 
elkedvetlenítő hatásától még a nem babonás vadász is bajosan tud 
szabadulni.

Kísérőm ma este a derék Erhard Binder. Baráthely község 
határában dom bos terepen, erdőrészek között cserkelünk és m ás
fél óra alatt tizenkét őzet látunk, csak egy jobbfajta bak akad 
köztük. Az úgynevezett „M edgyesi sarok" fölött átkelünk a nyer
gen és rajta túl a legelő sarkában találkoztunk vele, am int éppen 
sutáját hajszolja. M ellettünk 40-50 lépésre futnak a hosszú dom b
oldalon lefelé és m essze alattunk állnak meg. Szabadon állunk, 
feltámasztásra nincsen más alkalm am , leültetem Bindert a földre, 
hosszú botom  egyik végét vállára, m ásik végét a földre teszem ,
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közepe tájára tám asztom  a puska csövét fogó bal kezemet, a 
m eredek lejtőn fejjel lefelé hasalva, vagy 180 lépésről m egcélzóm 
a keresztbe álló bakot és... elhibázom .

Este 10 órára érek vissza a szállodába, a bérkocsis 180 leit kap
-  óránként 60 leit - ,  rossz vacsorát eszem és csak fél órával éjfél 
után kerülök az ágyba.

Július 26. Éjjeli sötétségben, szem ergő esőben 3 órakor kelek és 
várom  a l / 4  4-re rendelt szekeret, hogy k im en jek-ezú tta l egyedül
-  a baráthelyi határba. Várom a szekeret reggel 6 óráig, de nem 
jön m eg, erre levetkőzöm , visszafekszem  az ágyba és alszom 
délelőtt 11 óráig.

Délután 1/2 4-kor a m edgyesi vadásztársaság egyik tagjától, 
Szikszay úrtól és a román vadőrtől kísérve autóbusszal megyek 
ki az eczeli községi terület északi részébe. Medgyestől keletre 
vagy 12 kilom éternyire, Baráthely községen túl szállunk ki az 
autóbuszból és l /2 5-kor már az erdőben cserkelünk. Borús, szeles, 
kellem esen hűvös az idő. A hegyes-völgyes terepen estig egyre 
csak erdőben járun k. M indössze hét őzet látok, ebből csak egy volt 
bak. Négy helyen eredm énytelenül sípolok. Ma délután az üze- 
kedésnek semmi jelét sem vettem  észre. Az őzek egyenként, nyu
godtan voltak; a bak suta nélkül, a suták bak nélkül. Nem tudom 
ezt mire m agyarázni. A látott bak délután 5 órakor öreg szálerdő
ben az aljnövényzetben bóklászott, rásípoltam, egy-két m ásod
percre m egállt, felém nézett, de mielőtt lőhettem volna, tovább 
vonult és eltűnt. Szerettem  volna m eglőni, mert bár nem hosszú, 
de vastag és gyöngyös agancsú derék baknak néztem. Mielőtt 
alkonyattal kiérünk a parasztoktól m ost sűrűén látogatott m ező
re, a szálerdőben egy kóbor ebbel találkozunk, ennek egy golyóval 
kioltom  az életét. 1/2 9-re a dim bes-dom bos m ezőről, kukorica- 
táblák, herék és tarlók között leérünk az országúira, onnan pedig 
a kirendelt bérautó 250 leiért (10 pengőért) bevisz M edgyesre. 
Igen költséges a vadászás itt, M edgyesen.

Július 27. Hajnal előtt 3/4 4-kor kellemetlenül szeles, borús, 
igen hűvös időben robogok ki a városból gépkocsin Szikszay 
úrral. M ég sötét van, am ikor negyed órával későbben Baráthely
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községből gyalogszerrel indulunk neki a „Valea Lunga"-nak, a 
„H osszúvölgy"-nek. M indjárt az elején, jobb oldalt látjuk ma 
reggeli cserkelésünk legérdekesebb jelenetét; egy lucernaföldön 
két üzekedő őz játékát. A hajnali szürkületben hom ályosan látszó 
két sárgás alak ide-oda suhan, fel s alá jár, körbe fordul, nyolcasba 
tekereg. Vagy 150 lépésnyire tőlük, a töltés oldalán a földön 
hasalva várom, hogy annyira m egvilágosodjék, hogy meg tudjam  
nézni a bak agancsát. Kényelm esen meglőhetnénk, hiszem is na
gyon, hogy m egérdemli a golyót, nagy baknak nézem, mégsem 
merem elejtését m egkockáztatni, am íg nem tudom , milyen az 
agancsa. M ielőtt azonban tisztára m egvirradt, 3/4 5-kor, a bak 
egyszerre sietősen elindul, a lejtőn fölfelé tartva átfut egy kukori
catáblán és bevonul az erdőbe. A suta term észetesen utánafut. 
Érdekes, hogy az üzekedő bak volt az óvatosabb és nem törődve 
a sutával, indult a világosság elől párjánál előbb az erdőbe.

Aztán több részletben még kilenc -  ma reggel tehát összesen 
tizenegy -  őzet látunk, van is köztük öt vagy hat bak, de lövéshez 
nem jutok. A nagyon szeles, igen hűvös idő miatt a vad bizalm at
lan, nyugtalan, gyorsan m ozog és korán vonul nappali rejtekébe, 
az erdőbe.

Igen nagyot járu nk  a d im bes-dom bos, zeg-zu gos, széles 
H osszúvölgyben, hol keresztül-kasul szőlőkön, kukoricásokon, 
hol a hajlatok alján vizenyős réteken és a dom btetőket takaró kis 
erdőligeteken át.

Reggel 1/2 9-re érünk le m egint Baráthelyre, a faluba, és bérelt 
gépkocsin m együnk vissza Medgyesre.

Délután M edgyesről egyelőre elköltözöm , noha bánt, hogy az 
idevaló vadásztársaság területein három cserkészeten nem lőttem 
bakot. De a területek egy részére Riom falva felől is -  m égpedig 
jóval kevesebb költséggel -  járhatok, hát egybekapcsolom  vadá- 
szásomat a medgyesi és riomfalvi területeken nekem járó két-két 
őzbakra.

Az autóbusznak elnevezett lötyögő, inogó, zörgő, keservesen 
rázó, ugráló, dobáló közlekedő eszköz, illetve kínzószekrény öt
negyedóra alatt M edgyesről Riom falvára visz, s am ikor 5 óra után 
tavalyi szállásom on, a derék „Frau Schneider" szép, tiszta, rendes 
házában elhelyezkedem , egyszerre úgy érzem, hogy „szénám  
rendben van"
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3/4 6-kor m ár előjár a szekér, s bár szem eregni kezd az eső és 
sötéten beborult az ég, a falutól délre kihajtatunk az erdőbe. 
Kísérőm  m indjárt kettő is akad, a helybéli vadásztársaság egyik 
főkolom posa, „Herr Bruckner" és tavalyi kísérőm , Sim onis, a 
vadőr.

Az em lékezetes szerpentin út fölött -  ahol tavaly egy bakot 
lőttem -  leszállunk a szekérről, az öreg ritka bükkösben gyalog
szerrel járunk és a magas dom btetőn sípolni kezdek. Vastag fa
törzs m ellett állok, két kísérőm a földön fekszik. Az a vélem é
nyünk, hogy a baknak alulról kell jönnie, ezért mind a hárman a 
dom boldalon lefelé figyelünk. Faulhaber sípjait fújom. Egy dara
big csak a hívó hangot hallatom , majd a panaszos hangokkal 
folytatom . Egyszerre csak m ögöttünk 40 lépésre puszta helyen, 
szabadon áll a bak és engem  néz. Nem hallottam jönni, nem is 
tudom , m iért fordítottam  hátra fejemet, hogy mögénk nézzek. 
N éhány m ásodpercig mind a négyen -  a bak, két kísérőm és 
jóm agam  -  szoborrá m erevedünk, aztán a bak futásnak ered és 
riasztva, félkörben megkerül bennünket. A síppal még kétszer 
m egállítom , de mind a kétszer takarás m ögött áll meg, úgyhogy 
nem lőhetek. Egy darabig messze alattunk, az öreg bükkös sűrű 
aljnövényzetében riaszt, aztán vége a kalandnak.

A szálason túl, a tarvágásban még két helyen sípolok, de csak 
egy suta cserkel be bennünket.

Végül alkonyattal a mezőn messziről látjuk ma délután a har
m adikőzet. Közben a kocsis az erdő alatt, az úton ránk várakozva, 
a m ezőn egy derék bakot lát, állítólag ugyanazt a bakot, amely a 
hívásra jött hozzánk.

Július 28. (péntek) Bruckner úr a szekérrel hajnal előtt 1 /2 4-kor 
jön értem , de beletelik fél óra, mire sikerül a jól alvó vadőrt 
előkerítenünk. Kihajtatunk a szép Keselyűvölgybe. Az út ide-oda 
kanyarogva magas tetőre vezet fel, majd rajta túl leereszkedik a 
csaknem  hegyeknek beillő, magas dom boktól keretezett széles 
völgybe. A dom btetőkön erdő, a völgyben m egm űvelt földek és 
rétek. M inden a szászok szorgalm ára, német alaposságára valló 
példás rendben; m ég a szekérutak is kifogástalan karban tartva. 
A hajnali szürkületben az őzek a réteken és heretáblákon álldo

56



gálnak. Becserkelek egy hosszú agancsú, de látszólag még fiatal 
bakot vagy 150 lépésnyire. M eglőném , de mivel ezúttal m egint 
minden véletlen körülm ény ellenem re van, éppen akkor vonul be 
az erdőbe, am ikor célba venném . Hiába sípolok neki, nem jön 
vissza a herére. Aztán m egnézek egy látszólag idősebb, de rövid, 
hitvány agancsú bakot; ilyen trófeát nem akarok innen elvinni, 
tehát nem bántom. Később öreg szálerdőben járva, odam ászom  
egy üzekedő párhoz 50 lépésre. A bak közben hol lefekszik, hol 
felkel. A szél tőlem feléjük fúj, mégsem vesznek észre. Sokáig 
nézegetem, vizsgálgatom  a bak agancsát, míg végre lem ondok 
róla. Közepes m inőségű, egyszerű, sima, unalmas agancs; nem 
érdekes. Csak a bak feltűnően sötét, kormos színe érdekel, de sok 
gondot okozna bőrének kezelése hazautazásom ig.

Ma reggel összesen tizenhárom  őzet és egy suta farkú rókát 
láttam. Több helyen sípoltam  eredm énytelenül. Délelőtt 1/2 10-re 
érünk vissza a faluba.

Délután az a hiba, hogy a kocsis elkésik és csak 3/4 6-kor 
indulunk. Aztán a vadőrön felül sajnos Bruckner úr is m egint 
elkísér. Hűvös, borús az idő, időnként vékonyan szem ereg az eső. 
Megint kihajtatunk a falutól délre, az erdőbe, a helybeli szászok 
által „M agereier H ulla"-nak nevezett hegyhátra. M agerei egy 
szomszédos község neve, Hulla körülbelül hágót, vízválasztó 
tetőn átkelő utat vagy helyet jelent. Az em ber nem tudja, a m agas
latokat itt dom boknak vagy hegyeknek m ondja-e, mert m agassá
guk a két fogalom között van.

Ahol tegnap délután hivatásom ra a bak hátunk m ögött jött 
hozzánk, megint fél órát sípolok, de ma sem mi sem m utatkozik. 
Aztán barkácsolunk. Az erdő alatt az úton, a rét m ellett döcögünk 
néhányszor fel s alá, mert kocsisom tegnap alkonyattal ott látta a 
nagy bakot, de ma este csak egy kis nyársas legel a réten. Ezenfelül 
ma délután nem is láttam őzet, csak a mezőn egy rókát. Úgy 
látszik, a péntek sem válik már be, mint ezelőtt valamikor.

Július 29. Éjjel esett az eső, reggel is borús, hűvös, nedves az 
idő. Még sötéttel, 4 órakor indulunk szállásom ról. Á thajtatok a 
tavalyról ismert és szokott legrövidebb úton az eczeli községi 
terület déli hosszú völgyébe. Reggel 6 óráig barkácsolunk, aztán
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a völgy nyugati végén leszállók a szekérről és a vadőrrel másfél 
órát gyalog cserkelve -  és két helyen sípolva -  megnézem a 
szom szédos két völgy felső részeit. 1/2 8-kor ismét szekérre ülök, 
végighajtatok m egint az eczeli hosszú völgyön és a Prekil nevű 
m agas hegyoldalnak kerülve, 1/2 11-re visszam együnk a faluba.

Láttam  összesen 20 őzet és egy rókát. Az őzek közül nyolc bak 
és két üzekedő pár volt. A bakok közül kettőt néztem elejthetőnek. 
Az egyik a szekér elől sutájával együtt a heréről befut az erdőbe, 
m ielőtt lőhetnék, m esszebbről kellett volna rá lövéshez készül
nöm. A m ásikat reggel 8 órakor -  a völgybe visszajövet -  azon az 
erdőszélen érem, amelyen tavaly ilyenkor azt a sokat keresett és 
lesett derék bakot sikerült végre elejtenem. Az alm afasoros dűlő- 
útról vagy 180 lépésről alulról nézegetem , amint fent, a sötét 
szálerdő szélén a bokrok között mászkál. Egy darabig habozok, 
m eglőjem -e, mert bizony csak középkorú, közepes minőségű, 
igen átlagos bak. De N agyküküllőben m ár idei hetedik cserkésze
tem en vagyok, m eg kell már kezdenem tíz őzbakom  elejtését, 
utóvégre nem lehet valam ennyi kiváló és nem szám ítok minden 
bakra három -négy napot. A szekeret oldalra forduItatom, hogy az 
ülés tám lájára tám asztva célozhassak, aztán rézsűt hátulról szí
ven lövöm  a bakot. C setlik-botlik a meredek parton lefelé és eltű
nik a kukoricában. M indjárt felm együnk érte; a rálövés helyétől 
húsz lépésre fekszik derm edten. Páratlan hatos agancsa olyan, 
am ilyennek néztem, igen középszerű, csak rózsája és gyöngyös- 
sége szép. Korát négy-öt évre becsülöm.

Nem m essze a falutól délre füves, gazos, gyéren bokros hosszú 
dom bsoron tud a szász vadőr egy állítólag igen nagy agancsú 
bakot; ennek megkeresésére m együnk ki délután 3/4 6-kor gyalo
gosan, m ert tegnap este hazajövet a vadásztársaság román vad
őrével találkoztunk és m egtudtuk tőle, hogy a bakot szokott 
helyén egész délután nézte, am int sutáját hajszolta.

K isétálunk a falutól negyed órányira és az em lített dombsorral 
szem ben, a völgyoldalon felvezető kocsiúton leülünk nézegetni, 
várni, figyelni. A vadőr vélem énye szerint valószínű, hogy he
lyünkről valahol m eglátjuk a bakot.

Az idő m egjavult, a felhők szétszakadoztak, melegen süt a nap 
és szél sem fúj. M egm elegedtem , mire kijöttünk és jól esik árnyék
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bán ülni. A m ögöttünk lévő m agasabb dom btető árnyéka esik 
ránk. Kényelm esen pipázgatva kiveszem  hátizsákom ból a fény
képezőgépet és nehány tájképet készítek, majd a szekérút kanya
rulatán m egjelenő két parasztlányt kapom a filmre. A géppel 
babrálva hallom a vadőr izgatott figyelm eztetését: -  Jön a bak!

Nézem a vadőrt, látom, hogy lemutat a völgybe, odanézek, hát 
látom, hogy két őz a m ezőn, a földeken, mint a szélvész rohanva 
jön alánk. A bak eszeveszetten kergeti a sutát. A fényképezőgépet 
és pipám at ham ar leteszem az út szélére a fűbe, csak egy pillantást 
vetek a m esszelátón át a bak fejére és máris kikapom  a vadőr 
kezéből hátizsákom at, leteszem elém  az út szélére, m ögéje hasa
lok, ráfektetem a puskát, füttyéntek az őzeknek, s am ikor alattam  
150 lépésre a szántáson m egállnak, lapockán lövöm a bakot. 
Orrára bukik, majd ismételten összetört elejére esve, egy darab 
répaföldön át levergődik, lebukdácsol a dom boldal aljába m élyí
tett szekérútra és eltűnik. Összeszedem  holm im at, rendbe teszem 
és tokjába rakom a fényképezőgépet, pipára gyújtok és lem e
gyünk a dűlőúton heverő nagybeteg bakhoz. Még csülökre kapna 
előlünk, ha tudna; zsebkésem m el szíven szúrom. Derék bak, de 
nem akkora, am ekkorának m ondták, s am ilyet az em ber Nagykü- 
küllő megyében szeretne lőni. M égis nagyon örülök neki; az 
élm ény rövid, m eglepő és izgalm as volt.

Egy alkalmi parasztszekérre tesszük a bakot, mi is felülünk és 
3/4 7-re beérünk vele a faluba.

7 órára kerítünk fuvarost és ham arosan kihajtatunk a faluból 
ellenkező irányba, az erdőborította, Prekil nevű m agas hegy nyu
gati oldalára. A magas, ritka szálasban barkácsolva keressük az 
ott ismert, állítólag igen nagy agancsú bakot. M indjárt látunk 
messziről egy tisztáson egy üzekedő párt; becserkeljük, de a bak 
csak derék, nem kiváló, hát nem bántom. Aztán a szálasban még 
egy m agányos derék bakot látunk, rövid, de vastag, sötét agancsa 
van, bárhol másutt habozás nélkül öröm est m eglőném , de itt 
egyelőre még remélek nála nagyobbat lőni. Az eczeli saroknak 
kerülve hajtatunk vissza Riom falva felé. Késő alkonyattal -  ép p
úgy, mint korai derengéssel -  a völgyek alján, a réteken és főkép
pen a here- és lucernatáblákon itt is, ott is álldogál egy-két őz, vagy 
kergetőzik egy üzekedő pár. Még m eglátom , m elyik a bak, de az
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agancs nagyságát megítélni m ár nem lehet. M árpedig vigyáznom 
és válogatnom  kell, m iiyen bakot lövök, mert a medgyesi és a 
riom falvi vadásztársaság területein már csak egy-egy bakot sza
bad lőnöm.

Ma délután összesen tizenhárom  őzet láttam, ezekből két üze
kedő pár és legalább három bak volt. Nehány őzről sötétedéssel 
m ár nem tudtam m egállapítani, bak-e vagy suta.

A mezőn két egerésző rókát is láttunk. Róka itt mindig akad -  
több, m int nyúl - ,  de ezen a vidéken nyáron nem bántják, gerez- 
nája kedvéért m eghagyják télire.

Július 30. (vasárnap) Az ég tisztára kiderült, melegedik az idő. 
Szállásadó asszonyom  elkésve, csak 4 óra tájt ébreszt. Az a nagy 
baj ért, hogy zsebórám  bosszút áll rajtam, amiért tegnap akarat
lanul, ügyetlenül földhöz, illetve a szoba padlójához vágtam , és 
m egállt. H áziasszonyom  faliórája pedig véletlenül ugyancsak 
tegnap óta nem hajlandó rendesen járni, ezért nem tudjuk, hány 
az óra. G ondolom , hogy l /2 5-kor ültünk szállásom előtt a szekér
re. Ma m egint nagy feleslegesen a vadászásban lehetetlen Bruck
ner úr is velem  van.

Kihajtatok az eczeli hosszú völgybe. Szokás szerint látunk a 
völgy alján nehány őzet, de nem lőni való bakot. Felső, illetve 
nyugati végében visszafordulunk; az a szándékunk, hogy felhaj
tatunk a Prekil nevű hegy oldalára, és barkácsolva keressük az 
odavaló nagy bakot. Ám de a jószem ű vadőr még az eczeli völgy 
felső részének északi oldalán, a ritka öreg bükkösben messziről 
egy bakot fedez fel. A m esszelátóval 300 lépésről vizsgálódva 
kiváló baknak nézem. Az útparton hasalva, tám asztott puskával 
készülök a lövéshez, és várom a célzásra alkalm as helyzetet. Az 
öreg bak azonban a szálas árnyékában nyugtalanul mászkál ide- 
oda és vagy valami takarás m ögé tűnik el, vagy pedig folyvást 
járkálva akadályoz meg a biztos célzásban. Közben a szálasban 
egyre feljebb és beljebb kerül, s végül már a gerincen látjuk. 
U tánam együnk és 150 lépésről még nehány pillanatra látjuk, 
ismét lövéshez készülök, de a bak a gerincen túl sűrű fiatalosban 
tűnik el. M egint utánacserkelünk, a ritka szálasban vagy 100 
lépéssel feljebb kerülünk, és egyszerre csak m egint a vadőr figyel
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meztet tőlünk 200 lépésnyire balra, a lejtőn velünk egym agasság- 
ban bóklászó üzekedő párra; -  Pom pás, gyönyörű bak! -  mondja 
lelkesen.

Feléjük fordulok és közelebb m ászom  hozzájuk. Egy terephul
lám teteje takarja őket. Egyszerre m eglátjuk a bak fejét. Tőlünk 80 
lépésre áll és felénk néz. Már észrevett valam it. Hason csúszva 
m ászom feléje annyira, hogy a földön hasalva is látom fejét. 
Fűszálak között vagy 60 lépésről nézem a m esszelátóval agancsát. 
Nem kiváló, csak rendes hatos bak, de mivel fogy az időm és a 
medgyesi területeken m ár végezni akarok, szeretném  m eglőni.

A bak még egyet-kettőt felénk lép, gyanút fog, m egugrik, ri
asztva oldalt egy darabot fut és vagy 100 lépésre úgy áll meg, hogy 
lapockáját és bordáit egy vastag fatörzs takarja. Lágyéka szabad. 
Arra szám ítva, hogy a golyó rézsűt előrehatol, lágyékon akarom 
lőni, de sietségem ben rosszul lövök. A bak rohan, közben riaszt -  
pedig jól látom, hogy jobb hátsó lába kalim pál, valahol m agasan, 
combjában tört el -  és a gerincen túl, sűrű fiatalosban tűnik el. 
Természetesen nem követem; keresését délutánra kell halaszta- 
nom. Bánt és bosszant az eset. így következik derűre ború!

Visszam egyek a völgybe a szekérhez, és hallom Bruckner úrtól, 
hogy m ialatt fent, az erdőben az őzbakok után csúsztam -m ász- 
tam, lent a szabad völgyben egy nagy farkas ballagott át a réten. 
Brucknernak lövésre messze volt, én a kocsiról alighanem  m eg
lőttem volna. Többre becsülném  tíz őzbaknál, de nekem ekkora 
szerencsém nincsen!

A Prekilen át barkácsolunk a falu felé, és útközben -  a m agam  
m egnyugtatására, m ulatságból, no meg azért is, hogy kísérőim  
előtt tekintélyem et növeljem  -  vagy 170 lépésről egy fűzfa tetejé
ről egymás után két golyóval két egerésző ölyvet lövök le. A m ikor 
az egyik leesik a rétre, párja fölröppen a m agasságba, de vissza
száll -  alighanem párját nézve -  a fára, ezért került le a m ásik 
mellé, a fűbe.

Ma reggel tizennégy őzet láttam, ezekből -  úgy vélem  -  öt volt 
olyan, am elyet eddig még nem láttam.

Délelőtt küldönccel levelet küldök M edgyesre Bindernek és 
valami vérebfélét kérek sebzett őzbakom  megkeresésére. Délután 
2 órára külön autótaxi - 4 0 0  leiért -  ki is hoz nekem félig spániel,
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félig hosszúszőrű, vizsla alakú ebet, amely állítólag m egbízható
an dolgozik a vércsapán. Majd meglátjuk!

4 órakor kihajtatok az eczeli völgybe. Velem van megint -  
sajnos -  Bruckner úr és a vadőr. A kölcsön kapott ebet rávezetjük 
a vércsapára, de bizony rá sem hederít. Orra alá tartunk sebvéres 
leveleket; nem m utat sem m i érdeklődést. Arról szó sincsen, hogy 
a vércsapát követi. Erre szabadon eresztjük, remélve, hogy m agá
tól csak rátalál a beteg bakra és csaholja, hajszolja, elfárasztja és 
állítja vagy lefogja. Ilyesmi azonban -  úgy látszik -  eszében sincs. 
Csak egy nyulat és nehány egészséges őzet kerget meg csaholva, 
de ezeket sem  sokáig; m indjárt abbahagyja és visszajön felénk.

A bak esete szám om ra reménytelen. A vércsapát -  helyenként 
rátalálva -  két óra hosszat m eglehetősen messzire követjük, és 
m egállapítjuk, hogy ezt a bakot elsőrangú véreb nélkül m egkerí
teni nem lehet, hiszen csak egyik hátsó lábát lőttem el, más baja 
nincsen. Ez a sebe pedig meg fog gyógyulni, és hacsak a farkas 
nem fogja meg, még évekig élhet három lábon.

A m edgyesi társaság területein nekem járó m ásodik baktól ily 
m ódon elestem , m ert a sebzett bak term észetesen elejtettnek szá
mít.

7 órakor hagyjuk abba a rem énytelen keresést, és a Prekilen át 
barkácsolunk vissza a falu felé.

Hat őzet látunk -  m égpedig két üzekedő párt, egy fiatal bakot 
és egy m agában járó sutát -  és a mezőn csavargó két rókát.

Július 31. Virradással a Keselyűvölgybe hajtatok, derekán a 
vadőrrel leszállók a szekérről és gyalog vadászom . Derült, csen
des, harm atos a reggel, s az őzek szokásuk szerint az erdő alatt, a 
réteken és heréken legelnek. Lőhető bakot azonban szabad ég 
alatt nem látok. A széles völgy egyik elágazásában, egy fűzfa 
tövénél, egy óra hosszat üldögélünk és eredm énytelenül sípolok. 
A vadőr m ellettem  m élyen alszik, a nap az égbolton lassan feljebb 
kerül, besüt a völgyfenékre, rövidül, fogy az árnyék, m elegedik a 
levegő és kezdenek a mezőre kiszállingózni a parasztok.

A völgy aljában visszafelé cserkelve, messziről látunk két ker
getőző őzet -  egy üzekedő párt - ,  de parasztok jönnek és m egza
varják őket. Kétfelé válva m enekülnek. A bak -  a vadőr által
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ismert és jelentett keselyűvölgyi „nagy bak" -  tőlünk vagy 350 
lépésre fut át a széles völgyteknőn, kukoricán, burgonyán, réten 
és tarlón. Szeretném  m eglőni, hozzá is készülök a célzáshoz, s ha 
csak egy-két másodpercre m egállna, m egkísérelném  a nagy távol
ságra a lövést, de a bak -  bár lihegve, tátott szájjal -  m egállás 
nélkül vonul fel az erdőbe.

Utánalopakodunk és mi is becsúszunk a szálasba azzal a szán
dékkal, hogy sípolok neki. Ámde a sok száraz gyertyánharaszt 
lábunk alatt m eg-m egzörren, s a bak vagy 120 lépésről észrevesz 
és elugrik. Csak elsuhanni látjuk és egy-két m orgással kifejezett 
m éltatlankodását halljuk.

Kijövünk az erdőből, a nagy kiterjedésű fővölgynek abban a 
m ellékágában, am elyből a „nagy bak" járni szokott, átvágunk egy 
m ezősarkon és a következő dom bhátat borító rudaserdőbe igyek
szünk a lehetőség szerint kevés zajt okozva be-, illetve feljutni.

A gerincen valam ivel sűrűbb fiatal erdőben letelepedünk a 
földre és előbb a Buttoló hívó, majd Faulhaber panaszos hangját 
hallatom. Sokáig nem veszünk észre közelünkben sem mit. Nem 
messze vagyunk az erdő szélétől, a m ezőtől. O dakint egy paraszt 
herét kaszál, onnan nem várhatunk bakot, azonfelül a levegő
áramlat is arrafelé húz, tehát inkább befelé és fölfelé, az erdőbe 
figyelünk.

1/2 8-ra jár az idő, a nap a lombon át betűz az erdőbe, meleg 
van; unalom , légyzüm m ögés, álm osság. El-elbóbiskolunk. Egy
szerre m ögöttünk, vagyis köztünk és a mező széle között dobo
gás, zörgés, bősz riasztás és m enekülés. A bak csendesen m egke
rül bennünket, hogy szél alá jusson, és szagot kapott tőlünk. Nem 
láttuk és nem hallottuk jönni. Ezen segíteni már nem lehet. Hiába 
fújom a riadozó sípot, a bak nem messze tőlünk, de látatlanul még 
egy darabig szitkozódik, aztán egyre riasztva vonul az erdőben 
feljebb s a gerincen át a m ásik m ellékvölgybe.

Utánam együnk, mert úgyis arra jutunk ki a legrövidebben a 
fővölgyben, a m ezőn, egy pajta mellett ránk várakozó szekérhez.

A gerincen túl, öregebb bükkös szálasban, régi szekérúton 
lépkedünk lassan, csendesen lefelé. Egyszerre a csodálatosan jó
szemű vadőr vesz észre és mutat nekem  messze alattunk egy őzet. 
Derék bak álldogál ott, tőlünk vagy 160 lépésre, a bükkfák törzse
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között, nagyrészt takartan. Vörös alakjának háttere a vörösszürke 
haraszt, úgyhogy szabad szem m el alig lehet látni. Már észrevett 
valam it, riaszt és közben lábával dobbant és kotor. Am ikor hang
ját halljuk, azt m ondjuk, ez ugyanaz a bak, amely az imént a domb 
m ásik oldalán kifogott rajtunk. Majd kilép a szekérútra és felénk 
néz. Szabadon állunk, bárm i takarás nélkül mi is, a bak is, és 
egym ást nézzük. Meg sem m ozdulunk, remélve, hogy a bak nem 
ismer fel. Gyanakodva, nyugtalankodva, egyre-másra riasztva 
vonul a szálasban tovább, s am ikor olyan helyre jut, hogy a 
fatörzsek takarják, hirtelen lehasalok, elém teszem hátizsákomat, 
rátám asztom  a puskát és lövésre készen várom, hogy a bakot 
valahol a fák között m egcélozhassam . Szerencsém  van, a szálas
nak felőlem látott egyik nyílásában, tőlem 150 lépésnyire, m egje
lenik és megáll. Gyorsan célozva oldalba lövöm. Felpattanva jelzi 
a sebzést és elfut. M indjárt utánam együnk, a rálövés helyén vért 
találunk, könnyen követjük a lejtőn fokozatosan lefelé a vércsa
pát, és vagy 100 lépéssel odébb m egleljük a derm edt bakot. Ren
des, tulajdonképpen túlságosan rendes, unalm as, sima derék ha
tos agancsának kiválóan szép rózsája van.

Kihúzzuk arra a m ezősarokra, amelyen tavaly ilyenkor lőttem 
egy derék bakot.

M ialatt a vadőr a szekérért megy, levetem ingemet és süttetem 
m agam at a nappal.

Ma reggel összesen tizenegy őzet és egy rókát láttam.
Riom falván végeztem . Délután kifőzöm és nagyjában m egtisz

togatom  az őzbakkoponyákat, naplót írok, alszom, készülök a 
holnapi továbbköltözésre és elbúcsúzom  a község vezető egyéni
ségeitől.

ROVÁS ÉS MÁRTONFALVA KÖRNYÉKE 
(Nagyküküllő megye)

Augusztus 1. Kétórai kocsizás után, délelőtt 1 /2 12-kor a naptól 
m egpörkölve, kiszárítva, porosán, piszkosan érkezem Rovásra. 
Itt lakik a m ardosi vadásztársaság titkára, a császárszakállas szász 
paraszt, Sám uel Hahner. Kitűnő alak, jó vadász. Szállásom az 
evangélikus lelkész házában van.
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A vidék erre nem olyan szép, nem is olyan gazdag, amilyen 
Riom falva és M edgyes környéke. Itt alacsonyabbak a dom bok, 
hegyek nincsenek, szélesebbek, terjedelm esebbek a völgyek, sző
lő alig van, sok a legelő, rajta a birka, sok a kopár dom boldal. 
Rövid beszélgetés után m ár tudom, hogy itt kevés az őz, és sejtem, 
hogy kár volt idejönnöm , bár kecsegtető szám om ra Hahner kije
lentése, hogy nekem egy kiváló bakot „rezervált" Arra majd 
holnap reggel m együnk ki, m e rt-ah o g y an  m o n d ja -csa k  hajnalli 
szürkületben lehet lövésre kapni.

Délután 5 órakor a lelkész kocsiján kim együnk a falutól négy 
kilométernyire az erdőbe. Egy darab nagyon m egritkított szálas
ban, fiatalos és csalitos szom szédságában két óra hosszat sípolok. 
Egy kis nyársas bak szerénykedik közelem be és egy róka sétál el 
alattam kétszer, jövet és menet. Besötétedés előtt fél órát a m ező
szélen leskelődöm, ahol Hahner szerint egy derék bak jár ki az 
erdőből, de csak egy nyúl m utatkozik helyette.

Gyengén kezdődött ez a hónap!

Augusztus 2. Hajnalban kihajtatunk -  m ár én és H ahner -  egy  
széles, lapos, hosszú völgybe. Kísérőm azt képzeli, hogy jobban 
tudja nálam, mikor virrad, azért m á r 3 /4  4-kor indulunk a faluból, 
pedig az őzbak agancsát 3/4 5-kor -  mindig kelet-európai időszá
mítás szerint -  lehet megbecsülni. Ennek folytán a völgy elején 
sokáig veszteglünk és várjuk a világosodást. Mindjárt az első  
benyom ások itt igen rosszak. Megrakott szekerekkel és p arasz
tokkal találkozunk, akik a szép holdvilágot kihasználva egész éjjel 
kint, a határban dolgoztak; s a pásztorebek csaholása végighang-  
zik a völgyön. Nem  is látni sehol semm i vadat. A táj nagy része 
agyontiport, kopár birkalegelő.

A völgy hátsó végében, egy csendesebb sarokban, az erdőben 
riaszt egy őz. Letelepszem  egy facsoport alá és sípolok. Hahner 
közben tovább m egy egy m ásik rétsarkot figyelni. M indjárt 
visszajön és hív, jöjjek ham ar oda, az erdőszélen farkas álldogál. 
Persze rohanok arrafelé, aztán vagy 400 lépésről a m esszelátóval 
megnézem a farkast, és csodálkozva látok a fején szép, magas 
őzagancsot. A farkasnak előléptetett őzbak azonban jövés-m ené
sünket rossz néven veszi, megfordul és behúzódik az erdőbe.
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Közelebb m együnk hozzá, leülünk egy bokor m ögé és sípolok. 
Fél óra m últán egy darabbal odébb egy másik őzbak perdül ki az 
erdőből a legelőre, m intha valam i elől m enekülne, félkört rohan 
és visszafut az erdőbe.

Ennél a két baknál több őzet aztán egész reggel nem látunk, 
pedig 9 óráig az erdőben még három helyen sípolok.

Az egyik helyen szél alatt, sűrű fiatalosban, nem messze tőlünk 
őznek jellegzetes dobbanását halljuk. Megjött a hívásra, de szagot 
kapott és látatlanul elment.

A rokonszenves, derék H ahner nagyon elszontyolodik, hogy 
nem tud velem  bakot lövetni. Délután saját földjére, egy heretáb
lához vezet, mert tegnap este emberei két legelésző bakot és két 
sutát láttak rajta... állítólag. Persze nem hiszem el. Egy kis here
táblán két bak aligha fér m eg, különösen üzekedés idején nem.

Három negyed órai gyaloglás után délután 1/2 6-ra érünk ki 
H ahner földjére, hogy a heretáblán várjuk a két bakot és közülük 
a nagyobbat m eglőjem . A hely nagyszerű. A tahi „páholy"-ra 
em lékeztető erkélyszerű m agaslatról látunk le egy darab mezőre 
és azon túl az erdőszélre, ahonnan a vadnak jönnie kell. Takará
sunk az erkély m eredek partja alatt gyökerező öreg tölgy koroná
ja. Ágai között látunk le a hereföldre.

Ma m egint egész nap perzselő m eleg volt, délutánra azonban 
beborult és zeng az ég.

H everészünk -  H ahner és én - ,  pipázunk, sóhajtozunk, remél- 
kedünk és várunk 1/4 9-ig, aztán csalódottan bandukolunk le a 
faluba. Nem láttunk egyebet egy sutánál; ez 3/4 8-kor jött ki az 
erdőből a herére és feltűnően idegesen, félősen viselkedett. Figye
lemre m éltó, m ennyire nyugodtabbak az őzek Medgyes és Riom- 
falva környékén. Azt m ondják, ennek az a magyarázata, hogy 
errefelé több a farkas és több a nyugtalanítás a legelő nyájak és 
ebek által. Lehet, hogy ezt a sutát látták tegnap is, megszorozták 
néggyel és két bakot csináltak belőle.

Augusztus 3. H ajnalban a szom szédos M ártonfalva községbe 
hajtatunk. Virradással m ár ott vagyunk. Ma reggelre kísérőnek 
m ellém  szegődik a helybeli legügyesebb vadász, a vadásztársulat 
tagja, Fritz Müller, szász paraszt erdőőr. Pom pás alak, akár mint
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vadász, akár mint ember. Érti a dolgát és nagy az igyekezete, hogy 
velem őzbakot lövessen.

A faluból kihajtatunk a területre, a szekeret bizonyos helyen 
váratjuk, gyalog cserkelünk és három helyen sípolok. A vidék, a 
táj képe, hasonló Riom falva környékéhez. A széles völgyek, illetve 
inkább teknőszerű hajlatok alján mező, kukorica, most érő zab, 
burgonya és búzatarló, a hegyoldalakon szőlő, fölötte, a tetőkön 
erdő, illetve üget, csenderes.

Egy darabig az erdőszélen elöl járok, két kísérőm -  H ahner és 
M üller -  tisztes távolságból követ. A mezőn nem találunk vadat. 
Betérünk az erdőbe és m indjárt látunk egy sutát, majd m ellette a 
bakot, tehát egy üzekedő párt. A bak hibás agancsú hitvány hatos, 
azért nem bántom.

Festői szépségű öregerdőben, pudvás, vastag törzsű több szá
zados tölgyek és sudár szálas bükkfák alatt, sarjhajtások között, 
magas gazban három helyen sípolok. Az első helyen nem m utat
kozik semmi. A m ásodik helyen egy hitvány agancsú fiatal hatos 
lopakodik szerényen -  vagy gyáván -  felém, és tőlem vagy 50 
lépésnyire ballag el. A harm adik helyen megint eredm énytelenül 
fújom a sípokat.

Kijutunk az erdőből, átvágunk a mezőn egy völgy sarkán, 
megint befordulunk az erdőbe és egy bükkös rudas erdőben 
mászunk dombnak. Mai cserkészetem  főrendezője, a derék M ül
ler azt mondja, a rudas erdőn felül, a fokozatos felújításban sípol
jak majd.

9 órára jár az idő, odakint szabad ég alatt m ár melegen tűz a 
nap, és azt mondom M üllernek, inkább lom bernyő alatt, az árnyé
kos, hűvös rudaserdőben sípolnék, mint feljebb, a napsütötte 
sarjhajtásos, gazos, ritkított szálasban. M üller erre javasolja, m en
jek csak még feljebb, nézzek szét a dom btetőn a szálasban, aztán 
válasszak sípolásra helyet.

Csendesen lépkedünk a lejtőn feljebb, egyszerre a mögöttem  
járó, hosszú, nyurga M üller nehány ugrással utolér, megérinti 
vállam at, előre mutat és azt mondja: -  Ott a bak!

Előttünk és fölöttünk 50-60 lépésnyire egy üzekedő pár játssza 
el a szerelem örök komédiáját. A suta úgy tesz, m intha nem 
akarna, kelleti, kéreti magát, nem fut el a bak elől, csak szaporán
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lépkedve akadályozza meg vágyainak kielégítésében, nem áll 
m eg neki egy pillanatra sem, a bak pedig m ár fáradtan, nyitott 
szájjal, lihegve követi, m intha orra a suta farához volna kötve. Kis 
helyen ide-oda, fel s alá, oda-vissza, körbe, nyolcas vonalban 
halad szaporán, m egállás nélkül a suta nyomán a bak.

Fiatal bükkfa törzséhez fogott puskával várom a biztos lövés 
alkalm át. A célzötávcsővel figyelem őket, és lesem, hogy a bak 
m egálljon. Közben tarkóm at fújja a szél és attól tartok, hogy 
szim atot kapnak tőlem. Végre megáll a bak, de úgy, hogy lapoc
káját fa törzse takarja. Testközépen akarom lőni, de megint elin
dul, ujjam azonban m ár a ravaszhoz ér, s a bakot mélyen combon 
lövöm. Helyben elvágódik, mert a golyó mind a két hátsó lábának 
csontját com bjában összetörte. M üller mindjárt hozzászalad és 
vadászkésével agyonszúrja. Derék, négy-ötéves bak, de 26 cm 
hosszú, nagy terpesztésű, rendes -  tehát unalmas -  hatos agancsa 
vastagabb is lehetne. Em lékeztet első mocsári őzbakom agancsá
ra.

Nagyon m egelégedetten hajtunk vissza M ártonfalvára, majd 
Rovásra. Ma reggel tehát öt őzet láttam, valam ennyit üzekedő 
állapotban.

Délután zivatarral fenyegető, sötéten borongós időben megint 
a m ártonfalvi területre hajtatok, aztán 5 órakor a zápor elől bebú
junk egy pajtába. Cifra égiháború tombol fölöttünk, s az eső 
szakadatlanul esik két és negyed órát. 1/4 8-kor végre eláll, erre 
M üller tanácsára, egy ígéretes szép helyen lesbe ülök. Domboldal 
derekán, a réten, egy m agában álló öreg bükkfa tövéhez lapulva 
várom , hogy a tőlem 200 lépésnyire lévő szálerdőből valami 
lőhető bak vonuljon ki a legelőre.

3/4 8-kor egy suta jelenik m eg az erdőszélen, kiballag a rétre és 
nyugodtan  legelészve vonul nem messze tőlem a lejtőn egyre  
lejjebb, a dom boldalak aljába, a fűzbokros, vizenyős, sík rétre.

Ezenfelül ma délután, illetve este nem látok vadat.
M üller és H ahner közben a következő sarokban egy bakot lát, 

kocsisunk pedig még egy darabbal odébb két bakot nézeget.

Augusztus4. H ajnalban m egint M ártonfalvára h a jta tu n k - már 
H ahner és jóm agam  -  és ott ismét hozzánk csatlakozik a nagysze
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rű Fritz Müller. Sokat várunk a mai pom pás reggeltől. A növény
zet a tegnapi esőtől csupa latyak, az ég kiderült és m elegen tűz a 
nap.

Még szürkületben a szekérről a vizenyős réten látunk egy 
m agában álldogáló fiatal bakot. Aztán gyalog cserkelve, reggel 7 
óráig a m ező két sarkában még hat egyes őzet látunk.

Egy középszerű bak a mezőn messziről m eglát egy m agányos 
sutát, nekiront nagy hetykén, bekergeti az erdőbe, ott bizonyára 
„kitérő válasz"-t kap, mert sípolásom ra nem sokára visszajön a 
rétre. Nála derekabbat szeretnék és remélek még lőni, tehát ma 
még m egm enekül a golyótól.

Reggel 7 órától 9-ig négy helyen eredm énytelenül sípolok. 
Nem tudom, miért olyan lanyhán hederítenek itt a bakok a hívás
ra.

Ma reggel tehát összesen hét őzet és két rókát láttam.
Délután, utolsó kísérletképpen itt, még egyszer kim egyek a 

rovási területre. Szekéren kihajtatok az egyszer m ár m egjárt széles 
völgybe, aztán az erdőben gyalog cserkelek, két helyen sípolok, 
és végül a völgy végén a rétek mellett sötétig lesben ülök. Láttam 
messziről egy őzsutát és egy rókát, semmi egyebet. Nagyon silány 
ez a terület. Talán azért nem látni itt őzet, mert -  ahogyan a 
juhászok m ondják -  ezen a vidéken állandóan van nehány farkas.

SZENTÁGOTA ÉS KÖRNYÉKE (Nagyküküllő megye)
A ugusztus 5. Reggel 5-től 9-ig szekéren ülök és Rovásról -  28 

kilométernyire -  Szentágotára költözöm. Utazásom  barkácsolás
nak illik be, mert m indvégig olyan területeken járok, am elyeken 
jogom van vadászni és őzbakot lőni. A töltött puska egész úton 
kezemben van, de nincsen akkora szerencsém , hogy őzbakkal 
találkozzam. Ellenben élvezem  az első reggeli köd őszies hangu
latát. Hiába, ilyenkor, am ikor hajnalban sűrű köd borítja a tájat, a 
nyár már végét járja. N em sokára bőgnek a bikák!

Nem látunk ma reggel sem m i vadat, csak nehány rétisas üldö
gél a réten, zsom bik tetején vagy fűzfán és 40-50 lépésre várja be 
a szekeret.

Délután 4 órakor a szentágotai vadásztársulat elnökével, Wil- 
helm Orendi ügyvéddel, egyik tagjával, Fabricius tanítóval és
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Buttner vadőrrel szekéren kihajtatunk az apátfalvi területre, 
nagyküküllői körülm ények szerint egy széles, lapos, hosszú 
völgybe, am elynek közepén hosszat végig rétek vannak, m ellet
tük oldalt szántóföldek, vegyesen kukorica, tarló, kender, répa, 
burgonya, ezeken felül pedig erdő, többnyire nem valami terje
delm es szálasok.

A völgy elején, az egyik oldalon, az erdőszélen Orendi kis 
vadászkunyhójában szállunk meg. Szörnyű a hőség, az em ber 
szinte m egfő és elpárolog.

Délután 5 óra felé a kunyhó előtt nehány öreg tölgyfa árnyéká
ban álldogálva, beszélgetve várjuk, hogy a levegő kissé lehűljön 
és cserkelni indulhassunk. Egyszerre a közelben teheneket legel
tető parasztgyerek kiabálására felfigyelünk és lenézünk a rétre. 
Egy valóban kiváló bak lehorgasztott fejjel a fűben kutyamódra 
szim atolva fut a réten át, a völgy túlsó oldala felé. Annyira meglep 
a dolog, hogy mire puskám at kihozom a kunyhóból és m egtöl
töm, a bak tőlünk vagy 500 lépésnyire van és megállás nélkül a 
túlsó erdőszél felé halad. Átm ászom  alattunk a mély árkon és 
patakon, átsietek a széles réten, a bak nyomán bem egyek az 
erdőbe és ott egy darabig hiába sípolok. A bizonyára sutát kereső 
bak közben már annyira elm ent, hogy a hívást alighanem meg 
sem  hallotta.

Fél órával későbben a vadőrrel cserkelni indulok. Igen nagyot 
járunk, egy helyen -  valam i tudott nagy bak járásában -  sípolok, 
de hívásom ra sem m i sem jelentkezik, és ma este csak két sutát 
látok.

Augusztus 6. (vasárnap) A hajnali és reggeli cserkészet hason
lóan sivár, am ilyen a tegnap esti volt. Két helyen hiába sípolok, és 
cserkelve két rókán felül egyáltalán sem mi vadat sem láttam. Azt 
m ondom  Orendi úrnak és a vadőrnek, ezen a területen még 
cserkelni sem m i kedvem , vigyenek más, jobb területre. A vadőr 
bem egy Szentágotára szekérért, bennünket pedig közben a kuny
hóban a legyek kínoznak és nem hagynak pihenni.

D élután 3 órára m egjön a szekér, 4 órakor indulunk és ötnegyed 
órai veszett rázatás, zötyögtetés után Vért község területén va
gyunk. Errefelé egyébként alig van más terület, mint községi, és 
m indegyiket valam i vadásztársulat bérli.
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1/2 6-ra jár az idő. Orendi külön cserkel, jóm agam  a vadőrrel 
nagy öröm öm re erdőben járok, m égpedig tarvágásban, egyes 
öreg m agfák között. Egy dom boldal fölött m egállunk. Felülről 
rálátunk a lejtő egy darabjára, a gazba és cserjék közé. A nap 
hátulról tűz. Bokor elé ülök, előttem egy magfa törzse. M ondom  
Buttnernek, a jóhírű vadőrnek, válasszon m agának is jó búvóhe
lyet. Ám de Buttner is azok közé a vadőrök és kísérők közé tarto
zik, akik nem hiszik el, hogy lehet a világon olyan úri vadász is, 
aki náluk többet tud, s a maga buta feje szerint cselekszik. Fölöt
tem egy cserje m ögé áll, csak lefelé figyel, sőt izeg-m ozog, a 
szúnyogok felé csapkod-kapkod, ide-oda lépked. M inden m oz
dulatát látom, noha m ögöttem  áll, mert árnyéka elém, a cserjékre 
esik.

Rézsűt alattam egy fiatal suta járkál a csalitosban.
Sípolok. Kezdem Faulhaber hívó hangjával, majd negyed óra 

múltán folytatom Buttoló egyszerű hívó hangjával. Egyszerre 
zörgés támad m ögöttem , kísérőm kétrét görnyedve bújik hoz
zám, illetve a cserje elé, amely m ögött álldogált, fölöttem csörtetés 
és egész közel bősz riasztás. Felugróm , nehány lépést a bak után 
lopakodom , megfújom Faulhaber panaszos hangú sípját, a bak 
nem m essze, egyhelyben riaszt, majd elhallgat, s mivel a vágás 
magas cserjéi között zaj nélkül járni nem lehet, meg sem kísérlem, 
hogy kövessem.

A bak csendesen nehány lépésre lopakodott hozzánk, m eglátta 
a vadőrt, nehány m ásodpercig farkasszem et nézett vele, majd 
m egm ozdult, elugrott. Ezen a helyen tehát végeztünk, m ehetünk 
tovább.

A dom bold alon  egym agasságban  vezető , a növényzettől 
annyira elborított, hogy már alig felism erhető, régi szekérúton 
cserkelünk, minden zaj okozását nagy igyekezettel kerülve. Á m 
de egy oláh paraszt családjával ökrösszekéren hajt ordítozva -  
ahogyan minden nem zetiségű paraszt, m indig ordít -  az erdőn s 
a dom bon át járt szekérúton Vértről jövet a szomszéd faluba. A 
tetőnyereg alatt találkozunk vele. Várjuk, amíg elhaladt m ellet
tünk, aztán azon tanakodunk, sípoljak-e az im ént még lármás 
helyen, avagy cserkeljünk-e tovább.
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Előttünk a dom boldalon még egy darab ritka vágás, oldalt 
alattunk öreg szálerdő van. Egyszerre m egriadt őz m enekülésé
nek jellegzetes dobogását hallom. Fa mellé lépek, a vadőrnek 
intek, hogy lapuljon és m egnyom om  a Buttoló gumilabdáját. A 
látatlan őz riasztással felel. Közelünkben van, és hallom, hogy 
lassan ballag a helyenként bokros szálasnak ritkább részébe. A 
m esszelátóval nézek az árnyékos, sötétes szálerdőbe, és várom, 
hogy meglássam . Egyszerre lassan lépkedve és riasztva jelenik 
m eg ott, ahová vártam. Buttoló riadozó hangjával állítom meg. 
Fejét fatörzs takarja, nem tudom, suta-e vagy bak. Kissé oldalt 
hajlok, hogy jobban rálássak, erre m ögöttem közel bősz riasztás 
ijeszt meg. Hátrafordítom  fejem és m eglátom a mögöttem 50 
lépésnyire egyenest felém fordulva, szabadon álló derék bakot. 
Lövésre em elem  puskám at, lassan megfordulok, gyorsan célzok 
és szügyön lövöm. A bak jól jelez, megfordul és fejét horgasztva 
elfut. Erre m egjelenik nálunk Orendi! M egállapodásunk ellenére 
ő is azon a tájon cserkelt, ahol mi.

Ebben az esetben még érdekes dolog, hogy sem a rálövés 
helyén, sem tovább, a baknak természetesen látatlan, de tudott 
csapáján, a füvön, gazon, egy csepp vér sincsen. M enekülése 
irányát követve 45 lépéssel odébb egy cserje tövében rátalálok. 
M ár kimúlt. A golyó szügyébe csapott, s am ikor kizsigereljük, 
látjuk, hogy szívét, tüdejét és m áját roncsolta meg.

Közepes m inőségű, de nagy testű, három -négyéves rendes 
hatos bak. Ha két-három évvel tovább él, alighanem jóval dere
kabb agancsot növeszt.

A vadőr lecipeli a bakot .az erdő alatt várakozó szekérhez, én 
pedig Orendivel ugyanabban a vágásban, amelyen már végigjöt
tem, visszafelé cserkelek.

M egint találkozom  a m ár látott fiatal sutával. Buttoló labdájá
val rásípolok. A kis suta kíváncsiskodva felém jön és követi egy 
ugyancsak fiatal, igen vékony agancsú hatos bak. Sokáig tipród- 
nak a lejtőn fölöttünk vagy 50 lépésnyire, majd észrevesznek és 
riasztva továbbállnak.

Mire Orendivel leérek a dom bok alá a szekérhez, késő este lett. 
Behajtatunk Szentágotára, szállásom ra, a falusi vendégfogadó
hoz.
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Augusztus 7. Kétórai alvás után éjjel 3 órakor indulunk hárm an
-  Hager vadásztársulati tag, a vadőr és jóm agam  -  rázós paraszt
szekéren a városnak m ondott faluból kifelé. Egyenest keletnek 
robogunk, Prépostfalva község határa felé. A m ikor világosodik, 
1/2 5-kor a területen vagyunk. Ez is csak olyanféle, m int ezen a 
vidéken csaknem  valam ennyi; hosszú, széles, lapos völgy, az alján 
rétek, szántók, két oldalt és a tetőkön erdő, a földek között is kis 
ligetek, bokros árkok.

Borús az idő, a nyugaton fenyegetően sötét felhőkben időnként 
villámlik.

A dim bes-dom bos, szaggatott terepen képtelen helyeken ka
nyarog a dűlőút ide-oda, fel s alá, helyenként m ajdnem  feldűlünk. 
Az erdőszélen m essziről vörösük egy őz. M egnézzük a m esszelá
tóval; suta.

A völgy végére érünk és leszállunk a szekérről, hogy cserkelni 
induljunk. Előttünk a három oldalról erdő övezte m ezősarokban 
jókora tábla here; csodáljuk, hogy nincsen rajta vad. Aztán egy
szerre mégis van rajta két őz. M ialatt a szekér m ellett holm inkkal 
babráltunk és cserkeléshez készülődtünk, valahonnan előkerül
tek. Ezen a vidéken az őzek éjjel aligha vannak kint a földeken, 
mert reggel is éppúgy kijárnak az erdőből a legelőre, mint nap
nyugta táján. Ez a szokásuk bizonyára az éjjelenként m indenfelé 
csatangoló farkasok miatt van.

M egnézzük a két őzet a m esszelátóval. Az egyik bak; m égpedig 
igen derék baknak látszik. A távolságot köztünk és az őzek között 
250 lépésre becsülöm. A szekér m ellett egy kis föld kupacra teszem 
hátizsákom at -  benne esőköpenyegem et - ,  ráfektetem a puskát, 
mögéje hasalok, m egcélzóm  a szépen keresztbe álló bakot és oldal
ba lövöm. Ugrik egyet, m egáll, egyhelyben tipeg-topog, nehányat 
lassan lép, megint m egáll, látszik rajta, hogy nagybeteg. A suta 
elszaladt mellette és jobbra fent, az erdőszélen álldogál. Várja 
udvarlóját, és nem érti, miért nem jön utána. Kísérőim nógatnak, 
ne hagyjam a bakot kínlódni, lőjek rá még egyszer, s erre -  az 
ördög tudja, miért -  három szor egym ás után elhibázom . „A lövés 
csak az idegek dolga", m árpedig az em ber idegei nem lehetnek 
tökéletes rendben, am ikor két hét óta naponta hajnal előtt 3-kor, 
1/2 3-kor, sőt 2 órakor kelt, nappal sem jutott pihenéshez, és 
ilyenkor, napkelte előtt majd eldűl az álm osságtól.
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A bak nem törődött a lövésekkel, egyet-kettőt lépve, meg-meg- 
állva, lassan a bal oldali erdőszélnek tart. Ott ismét megáll. Én is 
behúzódom  az erdőbe és odalopakodom  a bakhoz. Am ikor köze
lébe érek, m ár nem látom sehol. Aztán hörgését hallom, valahol a 
bokrok között lefeküdt. Lassan közelebb lépve végül látom, hogy 
a fűben kinyújtózva az utolsókat rúgja. Párja odafönt, a túlsó 
erdőszélen m eglát, észretér és riasztva vonul be az erdőbe.

Pom pás bak. Nagy terpesztésű, hosszú agancsának ősi jellege 
a lehető legszebb. Bár nem legderekabb őzagancsom  és aligha 
díjas m inőségű, de valam ennyi közül a legszebb.

Reggel 5 óra van. Ezen a területen nem folytathatom a vadá- 
szást, mert a társulati szabályok szerint a tagok -  én is az vagyok
-  területenként évente csak egy bakot -  összesen három bakot -  
lőhetnek. Az eső is m egeredt, hát visszahajtatunk a városba.

Délután 3 órakor a helybeli román főszolgabíró -  ugyancsak 
vadásztársulati tag -  O rendit, Hagert, engem  és a vadőrt kivisz 
Szentágotától körülbelül 20 kilom éternyire keletre Nétus község
be. Ott egy derék szász paraszt -  szintén vadásztársulati tag -  
házában szállunk meg. Aztán 1/2 5-kor háromfelé válva, gyalog
szerrel indulunk útnak. A vadőr és H ager velem tart; utóbbi csak 
azért, m ert szeretné m egtanulni a sípolást. Egy órát szaporán 
gyalogolunk dom bnak, völgynek és m egint dom bnak, amíg az 
erdőbe érünk.

Igen m egritkított százados bükkösben, majd ugyancsak bük
kös fokozatos felújításban, az em ber szem ének igen szép erdőben 
cserkelünk a hegyoldalakon végig, de vajmi kevés vadat látunk. 
Nem  is csodálkozom  rajta, mert ebben a bükkerdőben az őzeknek 
alig van mit legelniök, és alatta a völgyben csak birkalegelő van. 
Egy fiatal őzsutával találkozunk, ezt sípolva m agunkhoz bolon
dítom , majd alkonyodással messziről egy titokzatos őzet látunk -  
öreg baknak nézzük, de sem mi agancsát sem látjuk -  aztán másutt 
m egint sípolok, és nekünk ront egy öreg suta, s végül az erdőn 
kívül, a legelőn, m ár erős szürkületben egy hitvány agancsú 
bakkal találkozunk. Az elénk küldött szekéren sötéttel megyünk 
le a faluba.

Szállásunkon tudom meg, hogy Orendi lőtt egy bakot és m eg
sebzett egy farkast; mind a kettő a Buttoló-síp hangjára jött hozzá.

Nem adnám  tíz őzbakért, ha farkast lőhetnék -  főképpen ilyen 
érdekes m ódon - ,  de nekem efféle bolond szerencsém  nincsen.
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Augusztus 8. Virradással a főszolgabíró gépkocsiján felvisz 
bennünket a dom bokra, az erdőig, aztán megint három felé cser
kelünk.

M egint sokat járok, de csak egy fiatal suta ugrik át a vágásban 
előttem  az úton. Három helyen sípolok hiába, a világon semmi 
sem m utatkozik, lo b b i vadásztársam  ma reggel egyáltalán semmi 
vadat sem látott.

Délben visszarobogunk Szentágotára.
Délután bérelt gépkocsin m egint más területre, Rozsonda köz

ség határába m egyek ki. Sajnos egyszerre három kísérőm  is akad. 
Ezen a vidéken a hibák egyike, hogy egyre többen a k a rjá k -csu p a  
jóindulatból -  a külföldi vendéget elkísérni. Egyikük egy helybeli 
szász paraszt, vadásztársulati tag; m eglátszik rajta, hogy m egrög
zött vadorzó.

A rozsondai völgy nagyon szép és a vadnak bizonyára igen 
alkalm as hely lenne, ha nem legeltetnék nagy részét juhokkal, ha 
nem lenne mindig hangos az ebek csaholásától.

Szélvihar és eső rontja el szám unkra a délután felét. Két helyen 
sípolok; az egyiken nem m utatkozik sem m i, a másikon egyszerre 
három juhászeb jön nekem. A m ikor a tőlem nehány lépésnyire 
lapuló három kísérőm et m eglátják, még vad csaholásukkal is 
elrontják a dolgom at.

Cserkelés közben -  három kísérőm term észetesen nem suhan 
m ögöttem  árnyék m ódjára hangtalanul -  elugratunk egy bakot. 
Ennél több vadat ma délután nem láttam.

Augusztus 9. Rozsonda völgye tegnap délután annyira m eg
tetszett, hogy ma hajnalra megint kihajtatok oda. Ámde ezúttal 
meg a köd rontja esélyeim et. Virradás után; tehát a legjobb időben, 
másfél órát a völgy derekán a szekéren üldögélve várjuk a köd 
eloszlását. Aztán -  már elkésve -  sokat barkácsolunk keservesen 
rossz szekérutakon, hegyen-völgyön át, és keveset cserkelek is, 
majd két helyen hiába sípolok. Mégis láttam összesen tíz őzet, 
ezekből három fiatal bak volt. Lőhető, korosabb bakot nem láttam. 
Az egyik villás bak csapázó vizsla m ódjára, a földön szaglászva 
futkosott a bokros öreg tölgyesben ide-oda. Tehát az üzekedés 
még tart!
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Délután 5 órakor m egint szekéren ülök és a vadőr ajánlatára 
Bükkös község határába hajtatok ki.

Útközben az országútról nézem a távoli Fogarasi-havasok szá
m om ra annyira em lékezetes kom or csúcsait. Fölöttünk ijesztően 
sötét felhők torlódnak, aztán villám lással, dörgéssel megered az 
eső. Mire kiérünk a területre, az erdő alá egy pajtához, és fedél alá 
bújhatunk, csupa víz a ruhánk.

A pajtában egy m agyar paraszt -  ez is ritkaság errefelé -  lapul, 
és m ondja, hogy nehány perccel ezelőtt két kergetőző őz rohant 
az erdőből jövet, a pajta m ellett, ki a mezőre.

Tehát egy üzekedő pár. Az eső kezd ritkábban esni, m ár csak 
szem ereg. Kim együnk az erdőszélen a közeli sarokba, hogy on
nan szétnézzünk a mezőn. M indjárt m eglátjuk a kergetőző őze
ket. Velünk szem ben, a dom boldalon egy darab réten és két sáv 
kukoricán túl lóherén hajszolja egy derék bak a sutáját ide-oda. 
Rögtön lehasalok a földre, esőgallérom at összehajtva egy kis tus- 
kora teszem  és ily m ódon tám asztva céloznék, ha... lehetne. Ámde 
a távcsőben sem m it sem látok, csak ködöt. Az eső és pára elho
m ályosította. Zsebkendőm m el sietve törülgetem , közben idege
sít, hogy három, tehát am úgy is sok kísérőnkhöz csatlakozott a 
m agyar paraszt és román kocsisom. Tehát mögöttem  öt em ber áll, 
térdel, guggol. Hátrafordulva intek nekik, hogy lapuljanak. Az 
őzek azonban annyira el vannak magukkal és párzási vágyukkal 
foglalva, hogy sem m it sem vesznek észre, sem mivel sem törőd
nek. Annyival nyugtalanabb, csaknem  ideges vagyok én. Végre 
m eglátom  őket hom ályosan a célzótávcsőben, de egy pillanatig 
sincsenek nyugodtan, a szokott gyors lépésekkel m ozognak foly
vást ide-oda. Közben a célzókereszttel kísérgetem a bakot, és 
várom , hogy csak egy-két m ásodpercre megálljon. Végre megáll, 
de rajta van a sután, én pedig -  nem tudom , ebben a percben hová 
lett a józan eszem és a vadat szerető szívem -  pontosan célozva 
rálövök.

Visítást hallok és egyik nézőm m ögöttem  megszólal: -  Fekszik 
a suta!

Szörnyen megijedek. Csak a bakot látom; még ugyanazon a 
helyen lépked, forgolódik ide-oda. A nézőközönség egyik tagja 
m egint m egszólal és azt m ondja: -  A suta a földön vergődik!
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A bak felénk tartva eltűnik a kukoricában és nehány perc 
múltán -  a közben lábra állt suta nyom án futva, vagy m egint a 
sutát hajszolva -  kijön a kukoricából és m ellettünk 60 lépésnyire 
rohan be az erdőbe.

Aztán nemsokára a bak egyedül megint kijön a mezőre és befut 
a kukoricába.

M egvizsgáljuk a rálövés helyét, nem találunk sem mi jelet, el
lenben a kukoricában egy levél az őz háta m agasságában véres. A 
vadőr az erdőben, a lécesben találom ra keres, de nem talál sem 
mit.

Ennek a gyászos esetnek vélem ényem  szerint az a m agyaráza
ta, hogy idegességem ben m egfeledkeztem  a távolság becsléséről 
és az irányzék m egigazításáról, és a 100-as állítással lőttem 200 
lépésre. A párás levegőben lebecsültem  a távolságot. A golyó 
annyira esett, hogy a bak bordái alatt a suta gerincét horzsolta; 
azért sivalkodott és azért kapott ham arosan m egint csülökre.

Csúnya dolog, és legjobban jóm agam  előtt restellem. Nem lett 
volna szabad lőnöm, meg kellett volna várnom , am íg a bak elvég
zi dolgát és leszáll a sutáról.

Nagyon kedvetlenül cserkelek az erdőben még alkonyatig, és 
még két sutát és két gidát látok. Az egyik suta a gidájával sípolá
somra jön hozzám tizenöt lépésre.

A szentágotai vadásztársulat területein végeztem , holnap reg
gel M edgyesen át Kisküküllő m egyébe, Zsidvére utazom.

ZSIDVE KÖRNYÉKE (Kiskükülld megye)
Augusztus 10. (csütörtök) Reggel 5 órakor indultam  Szentágo- 

táról autóbusszal és 8 órára értem Med gyes re. Aztán délben ültem 
ott a vonatra és Balázsfalván át Zsidvére utaztam. Ott 2 órakor 
szálltam  meg dr. Hans W achsmann vendéglátó házában.

Délután 4 órakor ülök házigazdám m al m egint szekérre. Á thaj
tatunk Bolkács szomszéd községbe. M ielőtt a faluba értünk, az itt 
is jellegzetesen küküllői környezetben hegyoldalon, szőlők kö
zött, gazos, bokros m indenfélében egy csapázva vonuló bakot 
látunk. Biztosan sutát kereső bak. Legalább 600 lépésnyire van 
tőlünk, nem árthatok neki, m egközelítésével pedig nem akarok 
időt veszíteni.
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A faluban házigazdám  nekem kísérőt szerez, helybeli borter
m elő gazda és vadásztársulati tag.

A falun túl, széles lejtő alatt leszállunk a szekérről és halkan 
beszélgetve ballagunk a legelőn fel az erdő felé. Minden irányban 
a pusztaságon m esszire lehet látni, nincsen okunk figyelni, cser
kelni, hiszen sem erről sincsen takarásunk.

Egyszerre bolkácsi kísérőnk a földön fekszik, jobbra mutat és 
azt m ondja: -  Ott a bak!

Tőlünk 150 lépésre egy derék bak egyenest felénk fordulva és 
bennünket nézve áll m ozdulatlanul. A terep hajlatából került elő. 
Vígan meglőhetnénk, ha tűrné. De megfordul és elfut. Mindjárt 
eltűnik a lejtő következő tüskés-bokros hajlatában. Ez a jelenet is 
az üzekedés jele; ha nem keresne sutát, nem m ászkálna, kóborol
na korán délután a szabad m arhalegelőn.

Azt gondolom  m agam ban, hogy ennek az őzbaknak váratlan 
m egjelenése, majd hirtelen eltűnése szinte jelképezi szerencsémet 
a vadászatban. Igen sokszor csak áltat és ritkán juttat. M egm utat
kozik, hogy hadd kívánjam  meg, de mielőtt m egragadhatnám , 
fittyet hány és hirtelen sem m ivé válik.

Házigazdánk külön cserkel, én kísérőm m el nagy darab érdeke
sen rendezetlen erdőben, különféle korú és nemű faállományban 
késő alkonyaiig cserkelek, két helyen húsz-húsz percig sípolok is, 
de több őzet nem látok.

Augusztus 11. (péntek) Egy órával virradás előtt, 4 órakor 
indulunk. H ázigazdám  a fogadott parasztszekéren kihajtat Kü- 
küllővár határába. Még sötéttel m együnk át a Kisküküllő fölött a 
hídon. Aztán terjedelm es sík legelőn döcög a szekér. Ha a hajnali 
szürkületben hom ályosan látszó hegyloldalak nem messze tő
lünk oldalt nem m ásítanák meg a hatást, azt hihetnénk, a Horto
bágyon m együnk ki a libaleső gödörhöz.

A világosság még hiányos ahhoz, hogy messziről m eglássuk az 
őzet, hogy közelebbről a bakot a sutától vagy legalább a derék 
agancsot a hitványtól meg tudjuk különböztetni, am ikor a hegy
oldalak, illetve egy széles katlan alá érünk. M egállítjuk a szekeret 
és várjuk a jó világosságot.
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Hogy ez is meglett, házigazdám  felszólít, hogy a katlan alján 
végigcserkeljünk, én ellenben a barkácsolást javasolom . A járt 
dűlőútról látom, hogy a szekér errefelé szokott jelenség; ha van a 
katlanban őz, könnyebben közelítjük meg barkácsolva, mint cser
kelve.

A terjedelm es, inkább széles, mint hosszú katlannak tőlünk 
balra eső, jobb oldala sűrű fiatal erdő, bal oldala sávokra osztott 
parasztföld, szőlő, gyüm ölcsös, szilva, alm a, kender, napraforgó, 
burgonya, kukorica, takarm ányrépa, here, kaszáló, gazos-bokros 
parlag, kis akácliget és egyéb m indenféle. A dűlőúton lassan 
beljebb és feljebb döcögve, nézegetjük a magas hegyoldalt. Sok 
rajta az őzek takarása, de sok a puszta hely is. Látunk bennünket 
közelről ijedten néző két őzgidát. Majd egy békésen legelő sutát 
és feljebb még egy m agányos sutát.

A katlan derekán leszállunk a szekérről és gyalog megyünk 
egyenest tovább. Jó darabon felkapaszkodunk a füves, gazos 
hegyoldalon bokrok, kis bozótosok között egy kis gerincre, m eg
állunk és nézdegélünk. Körülöttünk sok a kotrás, dörgölés és őzek 
fekvése. Kísérőm azt m ondja, egy kiváló bak járásában vagyunk.

Közeledik napkelte, és alulról és kelet felől a Kisküküllő irányá
ból jön a köd.

Sokáig álldogálunk egy helyben és várjuk a köd eloszlását. Jön, 
megy, ritkul, sűrűsödik, a körkép egy-egy része nehány percre 
m egtisztul tőle, de a nap nem bír vele, m egint gyarapodik és 
m indent eltakar. A vadászásnak nagy akadálya, de nekem kedves 
természeti jelenség, mert fest, rajzol, finom képeket, festői hangu
latot teremt és em lékeztet egykori élm ényeim re a Fogarasi-hava- 
sokban, a zergék birodalm ában.

Azzal a szándékkal, hogy a köd eloszlása után még visszaté
rünk m esszelátó helyünkre, leereszkedünk a katlan aljába a sze
kérhez és kifelé barkácsolunk benne. Találkozunk egy paraszttal. 
Azt m ondja, hogy felénk jövet két őzet, bakot és sutát látott a 
szőlők között.

Döcög a szekér a katlan alján lefelé. Nem lehet m esszire látni, 
mert még tart a köd. Keressük a paraszt által m ondott két őzet. 
Egyszerre tőlünk 40 lépésnyire, magas fűben egy nagy őzsuta 
alakja ötlik szem ünkbe. A ködtől hom ályos háttér a rajta átszűrő
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dő napfénnyel festői kerete. N ehány lépésnyire m ögötte a derék 
bak. Mind a kettő m ozog, lassan lépkedve halad a szekér elé. 
Ennek közelsége mégis kissé nyugtalanítja őket. Asuta felénk néz, 
és em elt fővel kezd gyorsabban lépni, a bak ránk sem hederít, nem 
törődik sem m ivel, fejét lehorgasztva, csak az előtte haladó sutát 
követi. M egállítom  a szekeret és lapockája mögött, szíve táján 
oldalba lövöm. M egugrik, hátsó lábával kirúg, még fut vagy 
harm inc lépést és elvágódik. Mire hozzám együnk, kimúlt. Örülök 
neki, m ert idős bak, legalább hétéves, ezen a háromheti kirándu
lásom on a hetedik, egyébként pedig 367-edik őzbakom , de rendes 
hatos agancsa nem valam i díszes, csak a rózsája szép nagy.

Egy darabig nézegetjük, aztán feltesszük a szekérre, s mivel a 
ködös idő úgysem alkalm as a barkácsolás vagy cserkelés folyta
tására, visszahajtatunk Zsidvére.

D élután m ár 1/2 3-kor indulunk a szekérrel Bolkácsra, mert a 
falun m ég jóval túl, a községi erdőnek egyik távolabbi részébe 
akarunk menni. Kísérőm  m egint ugyanaz a bolkácsi gazda, aki 
tegnap délután volt velem . Házigazdám  másik kísérővel másfelé 
cserkel.

Nagy darab szálerdőn át felm együnk a hegyoldalra, és kiju
tunk egy jókora alacsony vágás szélére. Nem megyünk elég óva
tosan, előttünk nehány lépésnyire elugrik egy őz; nem tudom, 
bak-e vagy suta. Ennél több vadat aztán ma már nem látok.

Kísérőm  m agam ra hagy, másfelé cserkel, én pedig örülök, hogy 
végre egyszer egyedül lehetek az erdőben. Megered és csaknem 
egész délután szem ereg az eső. Sok bort ittam ebédre és utána 
Bolkácson; elálm osodom , szundikálok egyet, időnként szétnézek 
alattam  a vágáson, majd sípolok és 7 óra után találomra én is 
cserkelek egyet. M eglep, mennyi kotrás és dörgölés van a vágás
ban m indenfelé. Csodálatos, hogy ezen a szép helyen semmi 
vadat sem látok. Lehet, hogy a dörgölések egy baktól vannak és 
az talán m ár nem él.

Közben m ásfelé járó házigazdám  egy fiatal bakot lő; az erdő 
alatt ránk várakozó kocsis pedig a réten négy őzet lát.

Augusztus 12. (szom bat) Házigazdám  ugyan szeret vadászni, 
de nem szeret hajnalban kelni, ezért ma egyedül m egyek ki.
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Virradással elhajtatok megint Küküllővár határába, oda, ahol 
tegnap reggel jártunk. Pom pás az idő, a Kisküküllő fölött keletke
ző köd ma nem terjed fel a hegyre, lent, a laposon sűrűsödik és 
megáll, mint valami fal.

A nap a köd fölött besüt a katlanba. Előbb felbarkácsolok 
benne, am eddig a szekér el tud m enni, és gyalog m egyek fel 
közepén a bokros hegyoldalra. Onnan sokáig elnézegetek két 
fiatal bakot, egy villást és egy nyársast. Aztán visszam egyek a 
szekérhez és a katlan közepén ismét lefelé, majd m egint fölfelé 
barkácsolok.

Közben a villás baknak -  magasan a füves, bokros hegyoldalon
-  kedve szottyan egy kis szerelemre. 1/2 8-ig csak legelészett, 
nyugodtan ballagott, m eg-m egállt, kotort és dörgölt, de 1 /2 8 után 
egyszerre elindult, orrával a fűben szim atolva, keresgélve, mint a 
bolond, szaporán ide-oda, össze-vissza futkosni.

A katlan jobb oldalán, a fiatalosban, közelem ben bakosan riaszt 
egy őz. Az a gyanúm , hogy ki akart jönni a napsütötte füves 
tisztásra, ahogyan itt, Nagy- és Kisküküllőben, az őzek általában 
reggel és külön előbújnak nappali - é s  úgy látszik éjjeli -  rejtekük- 
ből. Fél órával későbben ezen a helyen valam ennyire bebújok a 
hűvös, árnyékos sűrűségbe, és noha csak 15-20 lépésnyire lehet 
benne látni, sípolok; persze hiába.

Ma reggel összesen hét őzet láttam.
Délután megint Bolkácsra m együnk. H ázigazdám  megint elkí

sér, mert délutánonként szívesen vadászik, csak a hajnali kelést 
nem kedveli. Az erdőbe érve aztán külön utakon jár.

A nagyon ígéretes, szép vágásban, am elyben tegnap délután is 
leskelődtem , 1/2 6-tól 1/4 8-ig egy kidöntött hatalm as tölgy törzse 
mellett jól rejtőzve, egyedül üldögélek, várok, nézdegélek, sípo
lok, de egy nyeszlett rókán és a fölöttem  keringő sasokon felül 
semmi vadat sem látok. Végül lesietek az erdő alsó részében ránk 
váró szekérhez, felülök rá és lassan kihajtatok a m ezőre, a rétek 
mellé, ahol a kocsis tegnap este a négy őzet látta. Persze hiába! Ott 
sem találok semmit. Ma délután és este tehát nem láttam őzet.

Augusztus 13. (vasárnap) Elhatároztam , hogy ma m indenkép
pen abbahagyom  itt a vadászást, és m ég ma hazautazom , hogy
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holnap délelőtt hivatalba m ehessek. Talán okosabban tenném, ha 
végre egyszer hajnalban az ágyban m aradnék és aludnék. A re
m ény és vágy azonban kihajt még ma is, ezúttal harm incharm a
dik és utolsó cserkészetem re.

A m ikor m egvirradt, Küküllőváron befordulunk -  immár har
m adízben -  a m ár jól ismert katlanba. Jobb felől, a szőlők között 
m indjárt látunk egy sutát gidájával. Odébb, fent a hegyoldalon 
egy suta két gidával álldogál, aztán beljebb, a katlanban látom az 
ism ert harm adik sutát gidájával. Hogy a gidák megint anyjukkal 
vannak, jele, hogy az üzekedés véget ér.

H átul, fent a hegyoldalon viszontlátom  a nyársas bakot.
H ázigazdám  tegnap este em lítette, hogy ennek a hegytöm bnek 

oldalában, az ismert katlan m ellett van még egy rejtett széles 
teknő és benne egy darab tarvágás. Ajánlotta, nézzem meg, és 
elm agyarázta, m iképpen jutok oda. Kihajtatok a hegy alá, a mező 
szélére, m egváratom  a szekeret, és sűrű fiatalosban, régi szekér
úton gyalog cserkelek be és fel a tarvágás alá. A szélén mindjárt 
találkozom  egy kis bakkal. M egvárom , amíg elvonul', aztán átm e
gyek a vágáson és rajta túl belépek az öreg szálerdőbe. Csendes, 
szép hely, m ögötte félkörben hegyoldalak védik, kell hogy a 
közelben őzek legyenek.

1/2 7-re jár az idő, a nap már melegen tűz. Egy tőből nőtt, négy 
vastag fatörzs között árnyékos búvóhelyet választok m agamnak, 
letelepszem  a földre, pipára gyújtok és a Buttolóval sípolni kez
dek. Befelé nézek az árnyékos öreg szálasba, de egyre-másra 
forgatom  fejemet jobbra, balra, hátra, és figyelem mögöttem a 
két-három éves vágást és rajta túl a m agas, sűrű fiatalos szélét is.

Sokáig nem veszek észre sem m i vadat, pedig már megfújtam 
Faulhaber panaszos és riadozó sípjait is. Aztán messze, bent a 
fatörzsek között som polyog valam i vörös alak, csak a háta villant 
m eg, többet nem látok belőle. Talán valami öreg bak ravaszkodik 
ott bent, tőlem  150 lépésnyire. A négyes törzsek tövéhez lapulva 
hasalok a haraszton és a m esszelátóval kémlelem vonulása irá
nyát. Nem  egyenest felém, hanem  oldalt, a tarvágásnak tartott. 
Az a baj, hogy a szél tőlem éppen felé fúj. A riadozó síppal 
lárm ázom , de hasztalan. Egyszerre vagy tíz lépésről szem benézek 
egy kis nyársas bakkal. Balról jött, nem vettem észre, mert csak
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előre figyeltem. Talán csak nem ez volt az imént messze előttem  
járt gyanús alak? A kis bak egy darabig bám észkodik, majd m eg
fordul és elfut. Felállók, m egfordulok és m ögöttem , a vágásban is 
látok egy nyársas bakot. Aztán még egy sárgás folt ötlik szem em 
be rézsút odébb, m esszebb a vágásban, a terep dom bnak em elke
dő részében, abban az irányban, amerre a szálasban vonuló vörös 
alak tartott. Az árkos, hepehupás terepen tehát észrevétlenül már 
odáig jutott. M egnézem  a m esszelátóval. Derék baki -  Hát mégis 
m eglesz még befejezésképpen legvégül a nyolcadik bak? -  gon
dolom öröm m el, hiszen csak 150 lépésre van tőlem, biztosan 
m eglövöm .

Néhány lépést feléje csúszom , lehasalok és m egcélozom , de 
észreveszem , hogy noha a célzótávcsőben jól látom, a puskacső 
irányában egy falevél takarja. Ha lövök, a golyónak a falevélen 
kell átm ennie; ez pedig aligha lesz jó.

Felállók, nem látom, ülve sem látom, akár jobbra, akár balra 
hajolok, fatörzsek takarják. Olyan helyen áll, hogy a vágás cserjéi 
is takarják, amint helyet változtatok. N agyot m ozogni, jóval 
odébb menni nem merek, mert észrevesz. Ha csak egyet lépne 
előre, rendben lenne a dolog, de ha kettőt-hárm at lép, a vágásban 
egy kis fa koronája takarja. A bak m ozdulatlanul áll. Az a gyalá
zatos falevél egy fatörzsből kisarjadzott gallyacskán csak három 
méternyire van tőlem. Odacsúszom  és letépem. U gyanakkor a 
bak lassan elindul és eltűnik. Vörös alakja még kétszer villan meg 
a cserjék lombjában, aztán végképpen eltűnik. Sípolásom ra nem 
hederít. Bevonult a fiatalos sűrűségébe.

A nyolcadik bak elejtésének nagy öröm ét a sors nem szánta 
nekem. Hogy m egm utatta, m egint csak általás volt. M ár hozzá
szokhattam  vadászéletem nek és -szerencsém nek efféle gyakori 
eseteihez. Azért sem bosszankodom  miatta!

Még fél órát m aradok helyem en, heverek a korhadt szagú, 
nedves haraszton, pipázom , aztán felcihelődöm , lem egyek a sze
kérhez és visszahajtatok Zsidvére. Útközben a mezőn nézegetem  
a fecskék módjára röpködő szép, tarka gyurgyalagokat. Igen sok 
van most errefelé. Amerre Nagyküküllőben most jártam , m inden
ütt seregestől láttam őket. Azt m ondják, csak három évvel ezelőtt 
jelentek meg ezen a vidéken először.
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Ma reggel tehát tizenkét őzet láttam, m égpedig egy derék 
bakot, négy nyársast, három sutát és négy gidát.

Többen m eséltek nekem a küküllővári területen tartózkodó 
fehér őzbakről. A szőlőpásztor azt m ondja, hogy vénségében 
fehéredett meg. Nem bánom , hogy nem láttam, nem tudom, 
m eglőttem  volna-e. Talán am iatt a bizonyos babona miatt haboz
tam  volna.

Ennek, a hónapok óta várt és előkészített, sőt már egy eszten
dővel ezelőtt m egbeszélt kirándulásom nak végére értem. Délben 
utazom  M edgyesre, hogy a rendőrhatóságtól megszerezzem a 
határ átlépéséhez szükséges elbocsátó végzést, este pedig hazain
dulok.

Feljegyzem  a tanulságokat. Küküllőben érdemes és szeretnék 
m ég őzbakra vadászni. Biztos, hogy leginkább itt lehet kiváló 
agancsú bakot lőni, hiszen most is láttam megint nehány vadász
nál csodálatos agancsokat. Jövőre azonban a nekem járó bakok
nak legalább a felét m ájusban kellene m eglőnöm , ahogyan azt 
m ár tavalyi naplóm ban is m egírtam . A hozzáértő helybeli vadá
szok mind azt m ondják, hogy kiváló és öreg bakot az ember 
m ájusban könnyebben lő, m int nyáron, üzekedés idején.

Jövőre Szentágotán, M ártonfalván és Zsidvén m ájusban, aztán 
M edgyesen és R iom falván júliusban-augusztusban fogok va
dászni, ha a dolognak nem lesz m egint valam i akadálya.

Ennek a húsznapos kirándulásom nak összes költsége a terüle
tek bérével, illetve a vadásztársulati tagdíjakkal együtt, de az 
egész évre, tehát más alkalom ra is érvényes 175 pengős vadász
jegy nélkül 725 pengő volt. Ezért hét őzbakot lőttem, de szabad 
volt, és egy kis szerencsével lehetett volna is tizenegyet lőnöm.

33 cserkészetem  volt. Összesen 191 őzet láttam, de ezekből 
30-cal ismételten találkoztam , úgyhogy a valóságban 161 külön
böző őzet néztem meg. Lőttem  tíz bakra; hetet elejtettem , egyet 
m egsebeztem  és kettőt elhibáztam .

TAHI (Pest megye)
Szep tem ber 1. Délután Erzsivel felm egyek a Tökösmezőre. 

Útközben egy őzsutát látok. Aztán 3/4 7-től 1/4 12-ig a szórónál a 
lesállványon ülünk. Szép holdvilágos az éjszaka, és vígan lehetne 
a disznót lőni, ha m egjönne, de nem jön.
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8 óra felé m egszólal egy bika, aztán itt is, ott is, hol közelebb, 
hol távolabb egyet-egyet m ordulnak, röviden bőgnek a bikák.

Éjfélre leérünk a faluba.
Közben vendégem , Kovács G ábor az A gyagoskútban volt, és 

ugyancsak a szórónál disznót lesett. Jobb szerencsével járt, mint 
én. Öt perccel azután, hogy a vadőrrel felült a lesállványra, 3/4  
7-kor, tehát még nappali világosságnál, jókora kant lőtt.

Éjjel 1/2 2-kor otthon vagyunk.

Szep tem ber 7. Este 7 órától éjfélig Erzsivel a Szerencstetőn egy 
félig a földbe ásott, gyalázatosan kényelmetlen leskunyhóban 
várom a szóróra szoktatott kant, de nem jön meg, pedig m inden 
éjjel -  valószínűleg csak jóval éjfél után -  m egeszi a kukoricát.

Szép, csillagos az égbolt, de holdvilág már nincsen; a vékony, 
sarló alakú hold csak 11 óra felé kel fel és nem világít. Nincsen 
más m ulatságunk, csak egy bika bőgését hallgatjuk; a Vöröskő 
oldalán időnként szól egyet.

Közben Kovács G ábor feleségével 7-től 10-ig a Tökösm ezőn lesi 
a szóróra járó disznókat, de ők sem látnak, hallanak egyebet bőgő 
és dörgölő szarvasbikáknál. Körülöttük öt bika lármázik.

Éjfél után 1 órakor találkozunk a faluban és 2 órára érünk haza 
Budapestre.

Azt hiszem , ma voltam  életem ben utoljára Tahin.

NAGYVÁZSONY (Veszprém megye)
Szeptember 18. Az idén nem m ehettem  Erdélybe szarvasbő- 

gésre. Hogy mégis halljak bikát bőgni és valam i szeptem beri 
élm ényem  legyen, itt béreltem egy bakonyi bika lelövését, bár az 
a hír járja, hogy díjas m inőségű agancsra itt alig szám íthatok. De 
bika és bőgési élm ény nélkül ezidén sem akartam  m aradni.

Budapestről gyorsvonattal Fehérvárra, onnan szem élyvonattal 
Ajkára, majd kocsin Úrkútra és tovább, keskenyvágányú síneken, 
lófogatú lórén a Kabhegy alá, s végül m egint kocsin jöttem  a 
vadászházhoz, m égpedig ezúttal Erzsivel együtt, hogy m ár egy
szer ő is lássa, hallja, mi az a szarvasbőgés.

Meleg, napos időben, a Kabhegy északi lejtőjének felső részén, 
nem messze a hegytető alatt, gyertyános-bükkös erdőben délben
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érkezünk a vadászházhoz. Nem kunyhó az, nem kaliba, hanem 
jól m egépített, kényelem re berendezett, tágas, szép úri hajlék. Van 
tornáca, ebédlője, konyhája és nehány vendégszobája. Az ebédlő
ben a falakon régi képek olyan hatalm as agancsú szarvasbikákkal 
és őzbakokkal áltatják az epedő vadászt, am ilyenekkel álmaiban 
talán, de a valóságban aligha találkozik.

Két vadászvendég, Fáy István és Bakos Géza, m indegyik a 
feleségével, Horváth M iklós erdőgondnok és Fortenbacher N án
dor erdész szakácsnő főzte, inas tálalta jó ebéddel vár bennünket. 
Ilyen jó dolgom  szarvasbőgés idején még nem volt! Hiszen évek 
óta tanyám  ilyenkor a Keleti-Kárpátokban valami füstös, szellős, 
viharvert kaliba, fekvőhelyem  fenyőgallyas lóca, élelmem pedig 
m agam  kotyasztotta étel szokott lenni.

Fáy István délután készül hazautazni; nem sikerült kedvére 
való bikát elejtenie. Bakos Géza m ár lőtt egyet. Kívánságára agan
csát m egbírálom ; páros jégágas tízes, súlya 5,40 kiló, pontszám a 
156. Ennél derekabbat is szeretne lőni, azért még velünk marad 
közös szállásunkon és a területen.

Délután 4 órakor indulunk első cserkészetünkre. Egy darabig 
a vadásztanya m agasságában egyenest nyugatnak tartva, felülről 
látunk a m esszeségbe terjedő, csaknem  végelátatlan vágásterület
re. Ezen az enyhe lejtőn, ahol sűrűén bozótos, hol hézagos, füves, 
gazos fiatal erdőn át jöttünk fel délelőtt a tanyára, és a fokozato
san, lassan em elkedő, csaknem  lapos terepen észre sem vettük, 
hogy 600 méternyire hoztak fel bennünket, mert errefelé nincsen 
olyan kapaszkodó, m eredek hegyoldal, szakadékos árok, amely 
velünk ekkora m agasságot érzékeltetne. A hatezer holdas erdő
nek ezt a részét még el kell kerülnöm, mert Bakos Gézának van 
fenntartva.

Hosszú, egyenes nyiladékon két kilom étert kell gyalogolnunk, 
hogy a szám om ra kijelölt „N yírtó" nevű kerületbe jussunk. Az út 
„fokozatos fe lú jítá s io n , vagyis az erdőirtás alkalm ával m egha
gyott öreg m agfáktól ritkán árnyékolt vágáson vezet át. Ebben a 
sásos fű, a szederinda és különféle bokor már úgy m egnőtt, hogy 
helyenként a szarvasnak is csak a feje látszik ki belőle, s az em ber 
csaknem  elvész benne.

86



Negyed óra múltán a vágás túlsó határvonalára érve, a nyila
dék folytatásán kellemesen hűvös fiatal szálerdőbe lépünk. Vala
hol m essze előttünk három -négy bika bőg. Korán délután kezd
ték; így van ez a rigyetés legm ozgalm asabb napjain. Jobban kilép
ve, iparkodunk az ígéretes hangok felé.

A terjedelm es szálas derekán egyszerre m egtorpanok; féloldalt 
jobbról, velem szem ben, fatörzsektől nagyrészt takart szarvasok 
jönnek felénk. Öreg tehén a borjával és fiatal koronás tízes szapo
rán lépkedve éppen nekem tart. Előttem  serétlövésnyire ők is 
m egtorpannak. Észrevettek, nehány m ásodpercig néznek, felis
mernek, elfordulnak és m entik irhájukat.

3/4 5-re a nyírtói vágás sarkához érünk. Ez is olyan „fokozatos 
felújítás"-féle erdőrész, mint amelyiken a tanyától a szálasig jö t
tünk át, de szebb, vadabb, változatosabb nála. Ö regebb erdőből 
ritkábban m aradtak meg benne hatalm as, százados bükkfák, több 
a bozótos ligete, m agasabbak a bokrai; az em bernek helyenként 
válla m agasságáig érő sokféle giz-gaz ebben is nagyszerű takarása 
a vadnak. Annyi ott a festői szépségű természeti kép, hogy szinte 
habozom , cserkeljek-e vagy fényképezzek. Öt-hat bikának külön
böző irányból hallatszó bőgése eldönti a kérdést.

A szálas sarkán jobbra fordulunk és a kaszált keresztnyiladé
kon megyünk északnak. M indjárt az elején, előttünk vagy 100 
lépésnyire egy fiatal nyolcas bika szökik át rajta; bizonyára elő 
lünk m enekülve fut ki a vágásba.

A nyiladékok következő keresztezésén bal oldalt m ég tart a 
nyírtói vágás, a jobb oldali erdőtábla azonban sűrű fiatalos, gyer
tyán, luc- és vörösfenyő keverten. Ebben kell a nagyvad nappali 
tanyájának lennie. Hárman ordítoznak benne. Széles, enyhe hajlat 
fölött, száraz ágfarakás m ögött m egállunk, hallgatózunk és vár
juk, hogy a szarvasok kivonuljanak a sűrűségből. Helyettük egy 
jókora korom fekete disznó jelenik meg a nyiladékon; néhány 
m ásodpercig nyugodtan áll, majd hirtelen megfordul és vissza
bújik a fenyvesbe. Nem tudom , miért változtatta meg szándékát, 
bennünket nem vehetett észre.

A bikák hangja a fiatalosban m intha lassan távolodna. M egkí
sérlem valam elyiket a tülökkel közeledésre késztetni, de úgy 
veszem  észre, ezen a területen olyan sok a szarvas és annyi a 
bőgés, hogy egym ással alig törődnek. Meg kell őket keresnem.
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A fenyvesbe vágott, lugasszerű, keskeny ösvényen lassan felé
jük cserkelünk. Ám de nem m aradnak egy helyben, kivonulnak a 
sűrűségen túl a szálasba. Utánuk lopakodom . Erzsi ügyesen al
kalm azkodik; hogy ne zavarjon, az erdőőrrel elmarad tőlem.

Az egyik bika elhallgatott, m ár csak ketten bőgnek, valahol 
nem m essze előttem , egyre távolodva. Hogy közelükbe férkőz
hessek, le kell térnem az ösvényről. Lábam alatt zörög a haraszt, 
azért m egtévesztésükre én is bőgök. Felelgetnek, de nem állnak 
m eg. Bárm ennyire m esterkedem , a távolság köztünk nő, a vilá
gosság a magas fák árnyékában gyengül; alkonyodik, abba kell 
hagynom  a dolgot.

Noha m ár esteledik, kísérőnk ajánlatára még bekukkantunk a 
szom szédos erdőtáblába, és -  m egint egym agam  -  kicserkelek 
egy tisztás szélére. Hat szarvast, két bikát és négy tehenet érek a 
réten. A nagy, szürke alakok az esti szürkület homályába csaknem  
beleolvadva, kísértetiesen nesztelenül m ozognak rajta ide-oda. A 
csapat basája szűk terpesztésű agancsot viselő nyolcas; éppen 
nekiront az egyik tehén felé settenkedő gyengébb nyolcas kontár
bikának és elkergeti. Ó vatosan m eghátrálok, hogy ne zavarjam 
őket.

Egyórai gyaloglás után, sötét éjjel érünk vissza a barátságosan 
kivilágított vadászházhoz.

Szeptember 19. Hajnal előtt 4 órakor, borongós időben, még 
éjjeli sötétségben botorkálunk le hárman a már ismert úton a 
nyírtói kerület sarkáig. Ott m egvárjuk a virradást, majd jobbra 
fordulva m együnk m egint egy darabot északnak.

Innen-onnan négy-öt bika bőgése hallatszik hozzánk. Bal ol
dalt, a vágásban egy tehénnek és borjának éppen csak a feje látszik 
ki a növényzetből. Észrevesznek bennünket és elm erülnek a gaz
ban. Egy nyolcas ifjú előttünk vagy 150 lépésnyire,, a szálasból 
jövet ballag át a nyiladékon, és m ellette, a derékig érő fűben bőgni 
kezd. Becserkeljük és közelről nézzük meg.

A vad alighanem  m ég kint van, a szabadabb helyeken, azért a 
fűbe csak kaszával vágott ösvényen betérünk a harmattól latya
kos, lucskos vágásba, és nagyot kerülve, sorjában látunk benne 
egy m agányos borjút, egy fiatal tizenkettest, még egy borjút, egy 
tehén m ellett két borjút, s végül egy hatos és egy nyársas bikát. 
Van ott szarvas bőven!
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Félkörben kijutunk m egint a keresztnyiladékra, és átvágunk a 
már em lített fenyves-gyertyános sűrűségen. Noha erről az ös
vényről jobbra-balra csak helyenként lehet a kis hézagokba látni, 
mégis ráakadunk a bozótban egy tehénre és borjára.

Kim együnk a szálasba. Ott meg egy éretlen korú tízes erősza
koskodik tehenével. Ide-oda hajszolja és közben egyet-egyet rá
mordul.

Bőgés egyébként több irányból egyre hallik.
M ögöttünk, az éppen m egjárt fiatalosban is harsányan bőg egy 

vastag hangú bika. M egfordulunk és visszacserkelünk, amerről 
jöttünk. Egyszerre m ellettünk, bal oldalt recsegnek, törnek a szá
raz ágak és gurulnak a kövek. Valami tolakodó kamasz egyenest 
felénk kerget egy tehenet; nyom ukban az izgatott borjú. A m am a 
alig 20 lépésről észrevesz bennünket, elugrik, az udvarló követi, 
a csem ete meg előttünk tétováz, nem érti, mit mível kedves szü 
lője. A bika sem tudja, miért ugrott a tehén hirtelen félre, és 
folytatja az ostromot. Aztán a borjú is m eglát bennünket, és 
rémülve rohan el.

A háromtagú család zajos futkosása, a ropogás, dobogás a 
közelükben bőgő nagyhangú bikát nem zavarja, illetve nem hall
gattatja el, sőt alighanem  fokozza rigyetési izgalm át. Nincsen 
m esszebb tőlünk 50 lépésnél. A tülökkel ráordítok, böm bölve 
felel, de nem mozdul ki seprűszerű rejtekéből. Tehetetlenül leske- 
lődünk az ösvényen és várunk. Zajtalanul feléje menni em bernek 
lehetetlenség. A vetélytárs csörtetését és hangját utánozva, szán
dékosan lármázva m egközelíteni pedig az olyan sűrűségben, 
amelyben a vad előbb látja meg az em ber lábát, mint az em ber a 
vad fejét, bajosan sikerül. Ez alkalom m al tehát le kell m ondanom  
arról, hogy m egism erkedjem  vele.

Múlik az idő, letelik a reggel, az óra m utatója 8-ra jár, s a bikák 
m indenfelé elcsendesednek; csak elvétve akad még itt-ott egy-egy 
morgás.

A tanya felé m enetelve, a lapályos szálerdőben még egy ünővel, 
majd egy magában kószáló, középszerű tízessel találkozunk.

Szállásunkon kedélyes baráti körben reggelizünk, utána a dél
előtti órákat a napos tornácon sütkérezéssel, pipázással, napló
írással, majd csendes szobánkban pihenéssel, az elm ulasztott haj
nali alvás pótlásával töltjük.
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Az ebéd utáni feketekávé m ellett m egtárgyaljuk a területen 
eddig szerzett tapasztalatainkat, és elvitatkozunk az óhajtott si
kernek, egy nagy agancsú bika elejtésének különbözőképpen 
m egítélt valószínűségén -  jóm agam  egyre jobban bízom  hozzá, 
Bakos G éza azonban m ár lemond róla - ,  azután 4 órakor indulok, 
ism ét harm adm agam m al cserkelni.

Az erdőőr javaslatára ezúttal nem a hosszú nyiladékon m e
gyünk a N yírtótá ja  felé, hanem  a fokozatos felújításon át félkörbe 
vezető ösvényen kerülünk egyet. Ezzel sok időt veszítünk, de 
nem  sajnáljuk; kárpótolnak az élm ények. A pagonynak ezen a 
cserkelésre kiválóan alkalm as részén van mit néznünk, hallgat
nunk.

Két b ik a -eg y m á stó l negyed k ilom étern y ire-m ár javában bőg 
rajta. Belopásuk a nagyon m egritkított öregerdőszerű sem vágás- 
sem szálas vadul burjánzó növényzetében, hol az öreg bükkfák 
törzsétől, hol bokortól takarva, hol meg csak a gazban elmerülve, 
nem nagy mesterség. Az egyiket 150 lépésről figyeljük. Amint 
időnként m egszólalva nyugtalanul jár-kel, nyaka és feje mintha 
úszna a m agas fű tetején. Páros tizenkettes! Agancsa hosszú, de 
nem vastag. Ó vatosan visszahúzódunk, hogy ne zavarjuk -  hadd 
csapja a szelet négy tehenének - ,  és a m ásik basa felé lopakodunk. 
A nnak a hangja meg a terepnek kis dom borulatán túl valami 
hajlatból hallik; közelébe kell jutnunk, hogy m eglássuk.

Előbb én m ászom  hozzá 50 lépésnyire, majd sorjában két kísé
rőm som fordál m ellém . Vastag fatörzs mögül nézegetjük. Párat
lan koronás tízes agancsa m ég hosszabb az előbb látott tizenket
tesénél, ágai hosszúak, de szára vékony; pedig m ár túl van élete 
delén. Vele m itsem  törődő, nyugodtan legelésző öt tehene mellett 
izeg-m ozog és egyre-m ásra bőg. A rövid távolság ellenére ettől a 
társaságtól is sikerül észrevétlenül m egválnunk.

Tovább cserkelve aztán ugyanabban a fokozatos felújításban, 
külön-külön még egy keresgélve csendesen bóklászó, hosszú 
agancsú, páratlan jégágas tízest, egy tehenet borjával és egy fiatal 
nyársas m ellett m ég egy tehenet látunk.

A sok szarvas szem lélgetésére sok időt vesztegettünk, azért 
sietve m együnk tovább, a vegyesen szálas- és rudas erdőn át, a 
nyírtói kerület felé, útközben még két nyársassal találkozva.
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Kiérünk a vágás szélére. Valahol előttünk versenyt bőg három 
négy bika. A magas fűbe kaszált ösvényen iparkodunk feléjük, 
nem törődve a közben elugratott borjas tehénnel.

Nehány perc múltán a csaknem  sík terepnek kis em elkedésén 
m ár nem lehetünk messze a két hangos daliától.

Ezúttal is egy százados bükk széles törzse m ögé bújva lessük, 
hogy m eglássuk őket. Szem ünket m egerőltetve fürkésszük a kez
dődő alkonyodással már hom ályosodó gazos, bokros egykori 
öreg erdőt. A bőgés két irán y b ó l-v e lü n k  szem ben és rézsűt balról
-  erősbödik.

Egyszerre, mint valam i varázslatra, m eglátjuk a lassan m ozgó 
két nagy szürke alakot; tőlünk egy kődobásnyira találkoztak, és 
egym ástól csak egy ugrásra párhuzam osan haladva -  folyvást 
ordítozva -  jönnek csaknem  aggasztóan éppen felénk. Szinte 
lélegzetünket is visszafojtva és takarásunk m ögé zsugorodva, 
húsz lépésről figyeljük a készülő párviadalt, am int egym ással 
szem befordulnak és bőszülten böm bölve, majd fejüket lehor- 
gasztva agancsukkal csapkodják, tépik és szerteszét szórják a 
gyepet, szederindát és csepőtét.

Két haragra lobbant ellenfél, a basától -  ők tudják, hogy hol -  
őrzött üzekedő tehenet tisztes távolságról kerülgető, csábító illa
tától m egveszekedett, irigykedő, féltékeny két kontárbika. Mind 
a kettő tízes; az egyik páros jégágas, a m ásik páratlan koronás 
tízes.

Tanulságos, m ennyire különböző a hangjuk. Egyiké jóval m é
lyebb, erősebb, m int a m ásiké, holott alig van köztük lényeges 
korkülönbség.

Aztán a földig lehajtott s a vetélytárs fejének szegzett agancsuk
kal hirtelen összecsapnak és ide-oda tologatják egym ást. Úgy 
látszik, egyaránt erősek. Szétválnak, egy-két lépést hátrálnak és 
nagy erővel nekirugaszkodva m egint összecsapnak; csodálatos, 
hogy agancsuk nem törik darabokra. Ismét szétválnak, abbahagy
ják a viaskodást, folytatják az ordítozást, izgatottan jobbra-balra 
fordulva fel s alá lépkednek, és közben még közelebb jutnak 
hozzánk.

Egyikük már csak hat-hét lépésnyire van tőlünk, szem benéz 
velünk, de nagy haragjában nem tudja, mit lát, csak eszeveszetten 
böm böl; ránk tátott szájából dűl a levegőt reszkettető öblös hang.
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Erzsi m ellettem  halkan m egszólal: -  Nem támad nekünk? -  
Egyébként szótlanul, m ozdulatlanul bám uljuk és élvezzük a sza
bad területen ilyen közelről bezzeg nagy ritkán látható, nagyszerű 
jelenetet. Végül m égiscsak gyanút fognak, hogy valami nincsen 
rendben; nem ismerik fel, csak érzik a veszedelm et, elfordulnak a 
küzdőtértől és még egyre bőgve, két irányban -  amerről jöttek -  
lassan elvonulnak.

Az előadásnak vége, a színpad és nézőtér elsötétedik, a közön
ség m ehet haza. Zivataros esőben, m ennydörgéstől, villám lástól 
kísérve, későn este érünk a vadászházhoz.

Szeptember 20. A rövid éjjeli pihenés után ma is virradás előtt, 
m á r 4 órakor vagyunk talpon. Erzsi megint hősiesen vált meg a 
jó ágytól, m ert jelen akar lenni -  egyelőre csak képzelt -  „nagy"  
bikám elejtésénél. A hosszú nyiladékon versenyt haladunk a de
rengéssel nyugatnak, vadászterületünk felé.

N yirkos, ködös a hajnal és vizes a növényzet.
A nyírtói vágás sarkában bőg egy bika. A szálas menti kereszt- 

úttól m eg kellene látnunk, de elrejti a köd, a szürkület, a bozót.
Em berm agasságú cserjecsoport mögé bújunk, és a tehén hang

ján szólok hozzá. Erre környezetének még hom ályos, csak szür
kefoltos rajzában egy árnyalattal sötétebb, tömörebb valami szür
keség m ozdul meg, majd a ködpárától fátyolos bokrokból és 
m agas gazból alig észrevehetően, nesztelenül bontakoznak ki a 
hatalm as alak körvonalai. Egyenest nekünk tart, tőlünk 60 lépés
nyire m egáll és bennünket figyel. Jól tudja, merről hallotta a tehén 
szavát. M ozdulatlan, sötétszürke szobor. Háttere a kékesfehér 
köd, kerete -  és szügye m agasságáig takarása -  a halványan 
sárgásszürke sásos fű. Páros, koronás, derék tízes.

M eg sem m ozdulunk, csak szem ünkkel faljuk a varázslatos 
jelenséget, a festőm űvész vásznára való szép képet. Csendesen 
várunk, am íg figyelme m ásfelé terelődik, elfordul és elballag.

A vágásban egy darabbal odébb még valam i morog. A kis 
ligetek között és egyes öreg bükkök alatt feléje vezető ösvényen 
becserkeljük vagy 80 lépésnyire. Páros jégágas fiatal tizenkettes; 
gyengébb az előbb látott tízesnél, mégis két tehenet kísérget.
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Sietünk vissza a keresztnyiladékra, mert rajta túl, a fenyvesben 
három bika igen hangosan van. A már jól ismert, lugasszerű 
ösvényen bebújunk a sűrűségbe, remélve, hogy valahol csak rájuk 
akadunk. Az erdőtábla közepén jókora szakadékos gödör m ellett 
m együnk el; tájékát a nagyvad, úgy látszik, kedveli, mert partja 
csupa csülöknyom , szarvastiprás. A bikák közben elném ultak, 
nem tudom , merre keressem őket.

Két-három m éteres fiatal lucfenyők között, az ösvény gyepes 
szélén, zajtalanul lépkedve, kissé balra előttem , a tűlevelű galy- 
lyazaton áttetsző valam i fehér villanást veszek észre, és a m essze
látóval a fenyőágak között és m ögött m eglátom  egy bika fél 
hom lokát, jobb szem ét és agancsa jobb szárának kis darabját. 
Fekete és vastag az a darab, rejtett folytatásával együtt a nagyvá
zsonyi szarvasagancsoknak alighanem  a legjavából való. Ám de 
nem csak én láttam meg, viselője is észrevett engem  és egy hirtelen 
m ozdulattal csendesen eltűnik.

Nagyon sajnálom a bizonyára igen derék bika elejtésének el
vesztett alkalmát. Találkozásunk körülm ényei azonban neki ked
veztek, nem nekem. A jóval m ögöttem  járó erdőőr -  m iként 
későbben mondja -  nem tudta, mit kémlelek a m esszelátóval; csak 
rejtőzve elosonó két tehenet látott azon a tájon, ahol nekem vi
szont csak az agancs m egm ozdulása ötlött szem em be.

Meg akarom keresni az előttünk nesztelenül elkotródott szar
vasokat.

A fenyvesen túl, igen sűrű lécesben egyszerre két bikára buk
kanok. Tőlem  és egym ástól csak 30-40 lépésnyire vannak. Az 
egyiknek tehene van, a m ásik úgy látszik, csak kontárkodik m el
lette. A vékony törzsű, nyurga fácskák között lassan m ozogva, 
egyet-kettőt lépve, m eg-m egállva, rácsszerű takarásuk m ögött 
csaknem  elképesztő nagyoknak látszanak. Az ágak és gallyak 
sűrű kuszaságában nem tudok agancsukon eligazodni. Az erő
sebbik hirtelen nekiront a gyengébbnek, elzavarja, visszam egy 
tehenéhez és elvonul vele.

Igyekszem  nyom ukban m aradni; talán csak sikerül őket v ilá
gosabb helyen -  az erdőnek valam i ritkább részében -  utolérni és 
agancsukat szem ügyre venni. Valahol előttem  néhányszor még 
m egszólalnak, aztán elhallgatnak. A lécesből csakham ar szálerdő
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be szabadulok ki, de úgy elvesztek, hogy sejtelm em  sincsen, hová 
lettek.

M egállók és várok. N em sokára hallom , hogy m essze, északi 
irányban, két százholdas erdőtáblán túl két bika bőg. Akár az 
előbb látott vetélytársak m entek el oda, akár m ások vannak ott, 
m eg kell őket néznem. Kikerülünk egy nyiladékra és végigszala
dunk rajta, hogy gyorsan közelükbe érjünk.

H elyenként valam ennyire hézagos, gazos, egyébként sűrű fia
talosban bujkálva lopakodom  feléjük. Egyikük szakadatlanul or
dít. Ezt egy kis teknőszerű m élyedésben, nála kétszerte magasabb 
cserjék között sikerül vagy 30 lépésről nehány percig figyelnem. 
A gancsa fekete, ágvégei fehérre csiszoltak; bal szárán háromágú 
koronája, közép-, jég- és szem ága, ellenben villásvégű jobb szárán 
csak négy ága van. D erék páratlan tizenkettes; kontárbikája a tőle 
70-80 lépésnyire ugyancsak egy helyben időnként egyet morduló 
basának. Azt is m egnézném , m egközelítése azonban bajos fel
adat. Csak hangja árulja el, merre van a sűrűségben; takarása 
olyan tökéletes, hogy m ég akkor sem látom egy szőrszálát sem, 
am ikor körülm ényes csúszás-m ászás után m ár csak egy szekér
hosszra vagyok tőle. Jókora bokor m ögött leskelődöm , felém árad 
a rigyető szarvas erős szaga, szem em  a sok leveles gally között 
hiába kutat, aztán szinte robbanásszerű recsegés-ropogás támad 
előttem  és nem látok m ást, csak hirtelen megrázkódó ágakat és 
valam i barnaság elsuhanását a zöld lom btorlaszban.

Nyakig a bozótban állva bosszankodom , hogy m egint kifogott 
rajtam  a Bakony egyik öreg csavargója. A m ögöttem  kullogó, 
lapuló erdőőr hozzám  jön és azt m ondja, hogy a maga helyéről 
egy pillanatra látta derék agancsának szép koronáját és utána 
törtető két tehene fejét.

Hogy érdekes kalandunknak ily módon végeszakadt, m egke
resem a m ögöttem  elm aradt és az egyre böm bölő kontárbika 
ijesztő közelségétől kissé m egszeppent Erzsit, és kivergődünk a 
nyiladékra.

M esszire jöttünk el szállásunktól, visszafordulunk és „torony
iránt" a tanya felé m enetelünk. Útközben előbb három szalonkát 
röptetünk fel, majd a szálason átvágva, felzavarunk egy csapat 
heverő szarvast -  öt tehenet egy epedő ifjúval - ,  s végül a fokoza

94



tos felújításban találkozunk a m ár ismert -e z ú tta l kilenc tehenétől 
őrzött -  páros tizenkettessel, és messziről látunk egy hitvány 
nyolcast négy tehén mellett.

D élelőtt 10 órára érünk a vad ászházhoz. Bakos Géza közben 
elejtette m ásodik bikáját, egy koronás tízest. Agancsa ugyan nem 
kiállításra való, de az ügyes cserkészetre és a hangulatos, szép 
élm ényre em lékezteti, ezért becses trófeája.

Délután már 3 ó ra k o r -e z  alkalom m al csak másod m agam m al, 
az erdőrrel -  m egyek el a tanyától. Erzsi pihen; a reggeli hatórás 
járkálás nagyon elfárasztotta.

Több irányból m ár m orajlik felénk nehány dudás m essziről 
egybeolvadó hangja, de 1 /2 4-re elm úlnak, és két óra hosszat csend 
van az egész területen, noha szép, derült az idő és szél sem fúj. 
Bizonyára elfáradtak a délelőtt 10 óráig tartott sok ordítozástól. 
Aztán 1/2 6-kor m egint rázendítenek, és csakham ar visszhangzik 
az erdő bőgésüktől.

A nyírtói vágás nyugati részében egy időnként rövidet m ordu
ló öreget kerülgetek. Sűrűén nőtt cserjék között és m ögött áll. 
Húsz lépésről sem látok belőle egyebet, csak agancsának takará
sából kiálló villás végét, az pedig tekintélyes m éretekre vall. Nagy 
bikának kell lennie; talán az erdőőrök által ismert és nekem  már 
em lített, vastag szárú, kiváló nyolcas. Szeretném  jól szem ügyre 
venni, mert ha agancsa csakugyan akkora, am ekkorának m ond
ják, bizony m eglőném  és többre becsülném  valami sokágú fiatal
nál, de kavargó szél tám ad, a két villa elmerül a lom bban, és 
szim atot fogott gazdájuk csendesen meglép.

Továbbm együnk. Ezen a nagyszerű területen -  a nagyvázsonyi 
uradalm i erdőben -  az em ber ilyenkor nem fogy ki a szarvasok
ból.

Széles terephullám  lapos tetején, hol alacsonyabb, hol m aga
sabb, hol sűrű, hol ritka fiatalosban két hangos bikát közelítek 
meg. Az egyik -  egy nyolcas kamasz -  előttem  60 lépésnyire kilép 
a bozótból, és m eg-m egállva, itt-ott egyet bőgve, lassan levonul a 
gyéren bokros, gazos, ugyancsak széles szom szédos hajlatba, a 
m agfák alá. A m ásik -  alighanem  derék tizenkettes -  kis léces 
ligetben áll és hevesen dörgölve veri, tördeli, aprítja benne az 
egyik fácskát. Ezt meg 40 lépésről nézem, de az árnyékos lom b
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sátorban csak alakjában sötét körvonalait és m eg-m egvillanó ág
végeit látom.

Vissza kellene húzódnom , mert az ösvény kanyarulatán várat
lanul közel jutottam  hozzá és nem elég a takarásom , de m egm oz
dulni m ár nem m erek, csak figyelem és várom , hogy a kis ligetből 
kibújjék. Bár abbahagyja a dörgölést és nehány m ásodpercig csen
desen áll, hanem aztán hirtelen megfordul, egy ugrással eltűnik 
és az útjába eső cserjéket törve-zúzva, zajosan menekül.

Észrevett! Sajnálom , hogy agancsát nem láttam tisztán, s ezért 
nem tudtam  eldönteni, m eglőjem -e vagy sem.

Lem együnk a hajlatba, az oda levonult és még egyre kornyiká- 
ló nyolcas után, mert közben más bika is m egszólalt ott.

Lassan som fordálunk feléjük... gyorsan múlik az idő... m egele
venedik az erdő és... 6 óra után már hatan böm bölnek körülöttünk 
eszeveszetten. Közöttük álldogálunk, de ránk alkonyodik, a szür
kület hom ályában csak felism erhetetlen árnyak m ozognak, majd 
besötétedik, s az em ber szám ára m ár csak hangok vannak, a 
dolgok színe, rajza, alakja elveszett.

Szeptember 21. A virradás már a nyírtói kerület délnyugati 
sarkában ér bennünket. O tt várom -  ismét csak m ásodm agam m al
-  a bőgést, hogy tudjam , merre tartsunk. Nem messze három bika 
ím m el-ám m al kezdi. Egyikük a vágáson túl, a szálasban morog. 
O dam együnk, de a szél ellenünk van, megfordul és elárul. A bika 
elhallgat és... hűlt helyét leljük. Úgy elsom polyog, hogy neszét 
sem vettük. A m ásik kettő sem szól többet; mintha csak egy 
akaraton volnának.

Visszatérünk a vágásnak abba a részébe, amelyben a cserjék -  
helyenként változatosan -  az em bernek hol térde, hol válla m a
gasságáig érnek, hol meg csoportosan m ár két-három méternyire 
nyúltak meg, ily m ódon külön ligetekké fejlődtek és a nagyvad 
biztos rejtőzőhelyei.

Begyepesedett régi szekérúton járva észrevesszük, hogy az 
egyik ilyen m agasabb liget szélén, tőlünk 60 lépésnyire szarvasok 
eszik a lombot. Nem látjuk őket, csak a tépést, szakítást halljuk és 
a m eg-m egrángatott gallyakról tudjuk, hol vannak és mit m ível
nek. Hiába várom, hogy m utatkozzanak, egyhelyben legelnek a 
sűrűségben.
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Rájuk szólok a tülökkel. Erre egy tehén és borja kidugja szürke 
fejét a zöld lom bfüggönyből, rögtön meglát, egy-két ugrással a 
vágás m agasabb részébe szökik, és jól halljuk, hogy hangom tól 
féltékennyé lett látatlan zsarnokuk ott ide-oda kergeti őket.

U gyanakkor tőlük jobbra, az alacsonyabb csalitosban a kontár
bika kezd bőgni. Neki kétszeresen van oka izgulni; a basa ostro
molja a tehenet, s a közelben újabb vetélytárs jelentkezett. Nem 
látom, de tudom, hol van. A tülökkel lázítom , egyre dühösebben 
felel, de nem m ozdul el helyéről.

A növényzet annyira latyakos, hogy csak úgy csöpög, csurog 
róla a víz, mégis rászánom  m agam at, hogy bem egyek hozzá. 
Biztos, hogy hasig átázom , és sejtem , hogy nem elejtésre való, de 
érdekel belopásának feladata.

Botom m al csapkodom  a csepőtét, szerteszét fröccsen a har
mat... vigyázok, hogy a kevés magasabb cserje takarjon... bőgök... 
nehányat lépek, m egállók, m egint bőgök... m eg-m egzörgetem , 
majd ismét verem a csalitot, és egyre közelebb m egyek a boglya 
alakú nagyobb bokor m ögött ingerülten böm bölő bikához. M ár 
látom csapkodása közben m agasra lendített, villásvégű jókora 
agancsát.

Am ikor m ár csak öt-hat m éternyire vagyunk egym ástól, és 
mind a ketten -  jóm agam  botom m al, a bika pedig agancsával -  
kétoldalról ugyanazt a terebélyesen szétágazó cserjét verjük, tör
jük, és lombján átkandikálva m eglátom  ellenfelem nek haragban 
forgó, dülledt szem ét, észreveszem , hogy ez a játék kissé kocká
zatos, m ert ha féktelen indulatában hirtelen nekem ront bolond
jában -  mielőtt felism ert - ,  rosszul járhatok. M eglőni úgysem  
akarom , mert csak középkorú jégágas tízes; nincsen célja, hogy 
még bőszítsem , hát oldalt, szabadabb helyre lépve, m egm utatko
zom neki. Ijedten félreugrik, de annyira izgatott, hogy nem tudja, 
mit látott; m egáll, visszafordul és harciasan rámordít.

-  Ennek is elvette az eszét a féltékenység! -  gondolom  m agam 
ban, lebújok, hogy a növényzet ismét takarjon, és lassan vissza
m ászom  a szekérúton -  elism erően m osolygó ábrázattal -  rám 
várakozó erdőőrhöz.

Ezzel a kis kalanddal sok idő telt el. Északkeletnek tartva, sietve 
átm együnk a nyírtói vágáson, aztán a m ár néhányszor végigke
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resett fenyvesben kísérlem meg egy titokzatos basa belopását. A 
bozótban bujkálva, bátran zörögve, időnként bőgve és nem törőd
ve m ögöttem  ordítozó kontárbikájával, közeledem feléje. Már 
csak 25-30 lépésnyire vagyok éberen figyelő borjas tehenétől és 
m ögöttük, az ágak töm kelegében is látok valami szürke csuhát 
m egm ozdulni, az óvatos öreg azonban nem kerül ki árnyékos 
fedezékéből, s végül valam erre észrevétlenül, csendesen eloson.

9 óra körül a fenyves m ellett, a szálasban járunk. Ott egy csapat 
heverő szarvas kap m essze előttünk csülökre. Heten vannak; hat 
ügető tehén nyom ában kocog egy középszerű bika.

A ztán kiérünk m inden cserkészetünk kiinduló vonalára, a 
hosszú nyiladékra, majd túlsó oldalán betérünk a nekem még 
ism eretlen lécesbe, és m indjárt találkozunk benne egy m agányo
san kószáló fiatal jégágas tízessel. M ielőtt m egláttuk, m ár hallot
tuk közeledő halk csörtetését, s a földön kucorogva várjuk meg, 
am íg lassan bóklászva m ellettünk elhalad.

Fokozatosan em elkedő terepen, dom boldalakon és köztük tek- 
nőszerű hajlatokban m egint korosabb, ritkább szálerdőbe jutunk.

Valahol előttünk nagyokat bőg egy bika. Az éppen alkalm as 
irányban vezető ösvényen becserkelem  80 lépésnyire. A fák ár
nyékában hever, és öblös, mély hangon -  pedig csak fiatal hatos
-  kesereg elhagyatottságán. Ezt is m egtréfálom , mert az élmény 
m ulatságos, a gyakorlat pedig hasznos. Szólam ait utánozva ad
dig izgatom , am íg felkel, velem  szócsatába ereszkedve, nagy 
m erészen felém jön, előttem  30 lépésnyire m egáll, agancsát egy fa 
törzséhez veri és lábával kotorja a földet. Ennek a m ókának hang
ja it és zörejeit botom m al, lábam m al és a tülökkel utánozom, míg 
csak észre nem veszi, hogy bolonddá tettem és elfut.

D élelőtt 10 óráig m ég igen nagyot járva, elvétve még hallunk 
távoli m orgást. Elkerülünk a Lúgos nevű hegy oldalára is, aztán 
m egint a tanya felé tartva, a szálas és a fokozatos felújítás határ
vonalán m ég elnézegetek egy m agában nyugodtan legelésző de
rék nyolcast.

A m ikor belépek a vadászházba, az ebédlőben a kakukkos óra 
éppen 11-et üt.

Ebéd után Bakos Géza élete párjával -  és két agancsával -  
hazautazik. M ár nem bízik valam i érdem esebb sikerben -  egy
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kiváló bika elejtésében - ,  és elnézően m osolyog elbizakodottsá
gom on, am ikor m eghívom , nézze meg októberben nálam  otthon 
azt a nagy agancsot, am elyet a Kabhegy alól majd hazaviszek.

Szállásunkon, valam int a területen tehát m agunkra m aradunk.
Horváth M iklós, a kedves erdőgondnok délután 1/2 3-ra befo

gat szám unkra, egyrészt, hogy a sok járkálástól még rokkant 
Erzsit m egkocsikáztassam , m ásrészt, hogy a változatosság ked
véért m ár barkácsoljunk is.

Két óra hosszat a lugosi kerületben, m indvégig szálerdőben 
visz a kocsi nyiladékokon és régi szekérutakon fel s alá, aztán a 
nyírtói kerület délnyugati sarkában, dom btetőn, a fiatalosban, 
m agas lesállványon nézdegélünk, hallgatódzunk egy órát. A bő- 
gés -  igen lanyhán és tőlünk m essze -  csak 3/4 6-kor kezdődik. 
Negyed órával későbben vagy fél kilom éternyire északi irányban, 
a vágás m agfás alacsony részében egyszerre négy bika szólal meg 
kom olyan. Besötétedésig sajnos m ár rövid az idő ahhoz, hogy 
velük foglalkozzam .

Ez a délután ily m ódon aránylag csendesen, nyugodtan telt el; 
csak nyolc szarvast -  három tehenet, három borjút, egy nyársast 
és egy hatost -  és hat őzet láttunk.

Végül m egint kocsira szállunk és a holdvilágos szeptem beri 
este hangulatát élvezve döcögünk vissza vadászhajlékunk felé. 
Ott azzal a jó hírrel fogadnak bennünket, hogy a nagyvázsonyi 
erdőnek tőlünk távol eső m ásik kerületében cserkelő házigazdánk 
kiváló bikát lőtt. A koponya m egtisztítása céljából a tanyára kül
dött páros tizenhatos, vastag szárú, szép agancsot vacsora után 
m egm érjük és öröm m el állapítjuk meg bronzérm es bírálati pont
számát. Szeretnők, ha a vadásztrófeák tavaszi kiállításáig és m i
nőségi versenyéig a száradással járó -  és a legtöbb ismert agan
cson tapasztalt -  súly- és térfogatapadás ellenére sem veszítene 
annyi pontot, hogy a díjazott trófeák sorából kim aradjon.

Szeptember 22. (péntek) Éjjel m egváltozott az idő; égiháború 
zaja, m ennydörgés, zápor zuhogása zavart fel álm unkból. Hajnal 
előtt 1/2 5-kor -  m egintcsak az erdőőrrel -  m egyek ki a ködös, 
nyirkos, sötét éjszakába.
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Virradással a nyírtói vágás és a fenyves között, a nyiladékon 
kis ideig leskelődünk, de nem észlelünk sem mit. A bikák hallgat
nak.

Betérünk az ösvényen a fiatalosba és végigcserkelünk rajta. 
Közben a bőgőtülökkel néhányszor beleszólok a csendbe, de nem 
felel senki.

Az erdőtábla közepe táján a szakadékos nagy gödör mellett 
elhaladva, túlsó oldaláról valam i zörrenést és m akogást hallok, 
majd ott a puszta árokpartra kiperdül egy hajszolt tehén és nyo
m ában gorom ba kérője, de hirtelen visszakanyarodva eltűnnek a 
fenyők között. Az egy-két m ásodperces mozgóképen az erősza
kos udvarló agancsát sebtében hosszú szárúnak, de kevés ágúnak 
néztem . Nem  kerülnek ki ismét a gödör peremére, pedig nem 
m essze tőle zörgetik a sűrűséget.

O débb, a fenyves ritkább részében magában legelészik egy 
tehén. Sokáig egyhelyben álldogálva hiába lesem, hogy bika m u
tatkozzék mellette.

Ném a az erdő m indenfelé; virradás óta egy m ukkanás sincsen, 
és m ár nem tudjuk, m ihez fogjunk, merre menjünk. Találomra 
vissza, keletnek fordulva, a vadásztanya alá, a vágásrengeteg felé 
tartunk.

Öreg szálason ballagunk át, majd sűrű lécesbe jutva, m egkísér
lem a benne halkan m orogva éppen m egszólalt bikát megkeresni. 
Szarvasnyelven vele kötekedve lépkedek lassan feléje, de a reg
geli szellő kavarog, tarkóm at legyezi, szim atunk m egelőz ben
nünket és... alacsonyan lom bos takarásában csak egy eltörtető 
szürke testet látok.

7 óra után a helyenként m ár fiatalosnak beillő vágásban két 
bika kezd bőgni.

A csaknem  lapos terepen a bükkös-gyertyános növendékerdő 
valóságos útvesztő. Bajos ott tájékozódni, mert az em ber nem lát 
ki belőle, benne pedig m indenütt ugyanazt látja; rendszertelenül, 
foltosán váltakozó, hol alacsonyabb, hol magasabb, hol kisebb, 
hol nagyobb seprűszerű cserjéseket és köztük a kis tisztásokon 
burjánzó méteres, sőt m ásfél m éteres fűféle gazt. Emitt térdig érő 
csepőtében, am ott nyakig a fűben gázolva kerülgetjük a m aga
sabb sűrűségeket. Nem bánjuk a növényzetről ránk hulló és ru
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hánkat, majd bőrünket áztató, felülről cipőnkbe folyó, nagy víz- 
cseppekké töm örült harm atot, nem törődünk sem m i m ással, csak 
a szél irányával és takarásunkkal, m iközben egyre közelebb m á
szunk a velem -  illetve a tülökkel erősített hangom m al -  harsá
nyan feleselő két bikához.

Két szom szédos m agas cserjecsoportban rejtőzve -  az egyik 
rézsűt jobbra m ellettünk, a m ásik kissé távolabb előttünk -  bőszí- 
tik egym ást és izgulnak miattam . A közelebbit heveskedő hang
lejtéséről a fiatalabbiknak vélem ; inkább a nyugodtabban és ke
vesebbet közbeszóló m ásikat szeretném  látni, noha annak sem 
öreges a beszéde. Dehát sokszor tapasztaltam  már, hogy a hang 
m élységéről, m agasságáról, erősségéről, rekedtségéről vagy si
m aságáról gazdája korára következtetve nagyot lehet ám csalód
ni.

Tovább lopakodva nem tudom  elkerülni, hogy a légáram lat 
balról érjen bennünket és szim atunkat jobbra vigye. Erre a kon
tárbika term észetesen elcsendesedik és bizonyára titkosan elkot- 
ródik -  valam i gyenge nesze sem árulja el, merre van - ,  de a túlsó, 
a kom olyabbik veszélyt nem sejtve, tőlünk vagy 100 lépésnyire 
zörög a m aga kis ligetében és bőgésem re haragosan felel.

Félkörbe kanyarodó, sarló alakú tisztás széléről, bokrok mögül 
figyeljük fedezékének bal oldalát, ámde m indjárt halljuk, hogy 
felőlünk nem látható jobb oldala felé csörtet. Eléje kell kerülnünk! 
Sietségünkkel egy kis zajt okozunk, de a tülökkel morogva palás
tolom. A liget sarkán túl -  balszerencsém re olyan helyen, ahol 
sem m i más takarásunk, csak a m agas gaz -  hirtelen lapulnunk 
kell, mert a bika tőlünk 70-80 lépésre éppen kilép a tisztásra. A 
fűszálak között odakandikálva, szinte elám ulok kiváló koronás 
agancsán.

A helyzet szám om ra keservesen rossz. Féltérdre ereszkedve, 
félig guggolva a gazba hajolok és nem m ozdulhatok. A bika jól 
tájékozódik, hol m otoszkált és m orgott egy-két perccel ezelőtt vélt 
ellenfele... m árm int jóm agam  és kísérőm . Szem e rajtam van. M ár 
észrevette fejem búbját és egyenest felém fordulva m ereven néz 
velem  farkasszem et. Én sem  látok belőle többet, csak pom pás 
agancsát, fülét, szem ét, hom lokát és orrát a m agas fű felszínén. 
Nyakát és talán szügyét is m eglátnám , hacsak egy arasszal m er
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nék jobban felegyenesedni, de attól tartok, felismerne, hiszen 
csupa éber figyelem  és gyanakvás.

M égis tennem  kell valam it, mert tétlenségem m el esélyeim  már 
nem javulnak. Nagyon lassan em elem  a puskát archoz és szem e
m et a fű fölé, m egcéloznám  orra alatt a bika nyakát, de a távcső 
két lencséje a növényzetről ráverődött harm attól csupa víz, és 
olyan vak, akár a tejüveg. Erre -  restellem bevallani -  idegeskedni 
és ügyetlenkedni kezdek, de m entségem , hogy nem valam i ideg
nyugtató dolog, am ikor az em ber görnyedt m ozdulatlanságra 
kárhoztatva magán érzi az elejtendő nagy bika fürkésző nézését.

N oha ilyen értékes nagyvadra m inden kockázatos puskázást 
kerülök, és csak nyugodtan, biztosan szeretek lőni, ebben az 
esetben alighanem  helyesebben cselekednék, ha a távcsövet a 
puskáról levenném  és a földre tenném , hirtelen felállnék és szabad 
szem m el, szabad kézből gyorsan lőnék -  akár ugrása közben is -  
a bikára. A m egoldásnak ez a módja azonban eszem be sem jut. 
Ehelyett kapkodva -  m ár am ennyire szigorúan figyelt helyzetem 
ben egyáltalán m ozogni m e re k -, zsebeim et tapogatva keszkenő
m et keresem , de nem találom , majd puszta ujjam m al sietek a 
lencsékről a vizet letörülni. C sakhogy ez sem sikerül; a célzást 
ism ét m egkísérelve, a bem ázolt lencséken át csak hom ályos folto
kat látok.

A bika közben hiába nézi, figyeli a gazban azt a gyanúsan 
furcsa, tuskószerű alakot, nem tud rajta eligazodni, de jól tudja, 
hogy kis darabbal odébb szél alá kerülhet, és csalhatatlan orrával 
kiderítheti a titkot. Elindul hát oldalt jobbra. Csak teste fordult 
keresztbe, lassan, m egfontoltan lépkedve, fej tartását nem változ
tatja m eg, mert egy pillanatra sem veszi le rólam szemét.

Keszkenőm  m ár m egkerült... a távcső lencséi m ár tiszták... a 
célzókereszt a bika orrát kíséri... feljebb kellene em elkednem... 
elzsibbadt a lábam, inog a testem , ver a szívem... a bika szimatot 
kap, hirtelen visszafordul, am erről jött, futásnak ered, még gug
golva követem  a távcsővel... durran a puska és... eltűnt, elnyelte 
a sűrűség. M ár csak távolodásával gyorsan gyengülő ropogást, 
zörgést hallok m enekülése irányából, és... egyszerre keserű a 
szám  íze. Elhibáztam !
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Vége a kalandnak; folytatása hiábavaló bosszankodás, önvád. 
A m ilyen nagyon örültem  volna elejtésének -  m ert agancsa pom 
pás trófea lett vo ln a-, annyira bánt a nagyszerű alkalom  elm u
lasztása. Nem érdem es rá több szót vesztegetni. Eszem be jut 
Friedrich Kari Lippert ném et vadászati szakíró m ondása: „Vor 
dem Treffen und nach dem Treffen zeigt sich die Gesinnung des 
W eidmans. Treffen selber ist lediglich eine N ervenangelegen- 
heit" Vagyis a sikerült lövés csak az idegek érdeme. Tehát idege
im hibázták el a bikát. Nem m entség, sem vigasztalás. A m ikor 
elm ondom  az esetet a szállásunkon m aradt Erzsinek, elpirul és 
jobban szégyenli nálam.

Ennek a balszerencsés pénteki napnak délutánján derült, hű
vös időben Erzsivel és az erdőőrrel 3 órától 5-ig barkácsolok, aztán 
sötétedésig cserkelek. Elm ondható különösebb élm ényünk nin
csen. A fokozatos felújításban, majd tovább, a szálasban és m el
lette, a fenyves fiatalosban és végül még tovább a nyírtói vágás
ban járunk. Részletekben 18 szarvast -  köztük csak elejtésre még 
éretlen négy bikát - ,  egy disznót és két őzet látunk. Em lítést 
érdem el két szép tarka jelenet. Délután 1/2 4-kor a naptól sárga 
fény- és kékes árnyékfoltokkal tarkázott erdei réten békésen, nyu
godtan legel egy páratlan koronás tízes öt tehénnel; később a 
szálason túl, a keresztnyiladékon ugyanott, ahol négy nappal 
ezelőtt, első cserkészetünk alkalm ával a nagy disznó jelent meg 
előttünk, a pázsitszerű, haragoszöld füvön áll egy jókora fekete 
kan és rajta túl egy vörös tehén.

Egyébként aggasztó a nyugalom . Alkonyodással is csak egy
két bőgés hallik m essziről; m intha a szarvasnász már véget érne. 
Pedig nem úgy van! H oldvilágos, hűvös este, am ikor a kocsin 
visszajövet a szálasból a fokozatos felújításba érünk, nagy zene
bona fogad ott bennünket; öt-hat bika böm böl körülöttünk.

Szep tem ber 23. Éjjel egy dudás ablakunk alatt lárm ázott, kor- 
nyikálása behallatszott szobánkba. Pirkadás előtt, 1/2 5-kor a 
vadászház tornácán jelenti az erdőőr, hogy a tanya alatt, a nagy 
vágásban azon a tájon, ahol tegnap reggel szerencsém et elszalasz
tottam , három -négy bika este óta szünet nélkül bőg. Az erdészet 
derék szem élyzete ilyenkor még éjjelenként is talpon van, hogy
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hallgatódzva tájékozódjék a hajnali esélyek iránt. Még sötéttel 
botorkálunk le ketten oda.

Ködös derengéssel kis tisztáson két szarvas alakjának hom á
lyos körvonalait vagy 100 lépésről a m esszelátóval vizsgálgatva, 
sokára sikerül kiderítenem , hogy egyikük fiatal nyolcas vagy 
tízes, a m ásik nagytestű öreg tehén. Észrevesznek bennünket és 
kísértetek m ódjára eltűnnek a bozótban.

Foszlik a szürkület, lassan nappalodik és gyengül a hangver
seny. M ire kivilágosodott, m ár csak egy bika szól a vágásban 
időnként egyet. Ö svény híján ezúttal is hasig a harm attól latyakos 
csepőtében zajosan járva, itt-ott bőgve m egyek neki. Ezzel a for
téllyal gyorsan odajutok hozzá 70-80 lépésnyire. M agasabb cser
jék  övezte, védett kis hajlatban áll. Egy nyírfa ritka, vékony ágai 
között éppen rálátok; derék koronás bika, szép tizenkettes. Éberen 
figyelve várta hangos vetélytársát, egyszerre pillantottuk meg 
egym ást, és elszökik, m ielőtt eldönthetném , hogy elejthető-e.

A vágásban csend van, találom ra cserkelni benne nem célszerű, 
hát keleti irányban kivergődünk belőle, aztán délelőtt 10 óráig 
nagyot gyalogolva, nekem  m ég ismeretlen helyeken fordulunk 
meg. Cseres-tölgyes szálerdőben keletről nyugatnak tartva, m eg
kerüljük a Kabhegy déli oldalát. Ism ételten találkozunk szarva
sokkal -  összesen m egint tizennyolcat olvasok meg - ,  im itt-amott 
bőgést is hallunk, sőt három bőgő bikát is látunk, de fiatalok vagy 
középkorúak, nem elejtésre valók. A legderekabbat a Kabhegy 
délnyugati oldalán, fiatal cseres szálasban, 9 óra felé, meleg, na
pos időben sikerül a tülökkel m egszólaltatnom . Sűrű aljnövény
zetben kell nekim ennem . M orogva, m eg-m egállva, fülelve, a fa
törzsek, ágak, lom bos gallyak között figyelmesen kutatva, 40 
lépésnyire lopom  be, pedig két tehene őrzi. Szép nagy terpesztésű, 
jégágas tízes.

D élelőtt a tanyán házigazdánknak ebben az évadban lőtt m á
sod ikbikája  koponyájáról főzik le a húst a nagy üstben. Agancsára 
ráism erek; az a hosszúszárú páratlan tízes, am elynek udvarlását 
néztük harm adik cserkészetünk alkalm ával -  kedden délután -  a 
fokozatos felújításban, öt tehene mellett. Fogainak kopottsága 
igazolja, hogy helyesen ítéltem  idősnek, és indokolja elejtését.
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Délután 1/2 3-ra befogatunk, hogy egy-két órát -  amíg a vad 
még nyugodtan van, és alig van célja a gyalogos cserkelésnek -  
barkácsoljunk.

Derült, csendes, bágyasztóan m eleg az idő.
Nagy darabot nyugatnak hajtatunk, aztán a Kabhegy észak- 

nyugati oldalán, m indvégig szálasokban, göröngyös, köves, he
pehupás régi szekércsapákon döcögünk ide-oda, fel s alá, a még 
csupa zöld, csaknem  nyári napfényes, pókhálós erdőben szarva
sokat keresve. A tökéletes nyugalom  a term észetben olyan unal
mas, álm osító, hogy elszundítanánk, ha a kocsi nem rázna, ha 
nem zökkenne helyenként akkorát, hogy majd lefordulunk róla.

Fojtott hangon beszélgetek a m ellettem  ülő Erzsivel. Azt a 
vélem ényét kockáztatja meg ellenem , hogy barkácsolásunk ezút
tal hiábavaló kísérlet.

Előttünk a bakon az erdőőr beszélget suttogva a kocsissal.
Ily m ódon eltelt vagy fél óra. Hosszú, egyenes, keskeny nyila

dékon, enyhe lejtőn ereszkedünk lassan lefelé. Egyszerre három 
kísérőm -  mind a három nak jobb a füle, mint nekem -  felkapja 
fejét, balra néz, azt m ondja, bika m ordult ránk, és... mind a négyen 
egyszerre pillantjuk meg mesze, bent a fák között álldogáló szar
vasokat.

-  Tessék leszállni, a bika lőhető! -  hallom az erdőőr biztatását, 
m iközben jó tanácsát meg sem várva, m ár lelépek a tovább döcö
gő kocsiról, és gyorsan odacsúszom  a nyiladék szélén egy fa 
tövéhez.

A földön kuporodom, köztem és a szarvasok között körülbelül 
100 lépés a távolság, dom ború a terep és aránylag sűrű a szálas; 
nem látok belőlük m ást, csak egy tehénnek és borjának a fejét és 
egy agancs laposan szélesedő, alighanem  négyágú jobb koronáját. 
Derék, öreg bikának kell lennie, amely azt a koronát növesztette; 
meglőném , ha volna mit m egcéloznom , de hiába hajolok óvato
san hol jobbra, hol balra, nem sikerül, sem szabad szem m el, sem 
a m esszelátóval, akár csak egy tenyérnyi darabját sok takarásából 
kihám oznom . Oldalt húzódva alkalm as helyet keresnem pedig 
nem lehet, mert rögtön észrevennének és m egszöknének. Tehetet
lenségem ben átkozom  balszerencsém et, és sóvárogva nézem tő
lem 200 lépésnyire eltávolodott társaimat.
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A bakon m aradt erdőőr a vadászatban jártas ember, elképzeli, 
m iben van a hiba, miért nem szól a puskám , és tudja, miképpen 
lehet segítségem re. M intha csak m egérezte volna kívánságomat, 
m egfordítja a lovakat és lassan, lépésben visszahajt hozzánk.

Am ikor a kocsi m ellettem  halad el, farához bújok, belekapasz
kodva, hozzásim ulva és közben a szarvasokat figyelve kis dara
bon vele m egyek, s ahol a szálasban m eg-m egvillanó vörös csu
háknak szabadabb irányába jutottam , leválok róla, megint egy fa 
tövéhez lapulok, és... onnan sem látok többet a bikából, csak 
agancsa nehány ágát, ellenben annál többet láthatnak belőlem a 
körülötte őgyelgő tehenek. Meg sem m occanhatok. Nem tehetek 
m ást, csak várhatok, rem élhetek valami szerencsés fordulatot. Azt 
várom , hogy a bika lépjen kissé világosabb helyre. Ördöngös 
véletlen, hogy a fatörzsek annyira akadályozzák a rálátást. Csak 
ide-oda lendülő koronája árulja el, hol fordítja fejét lassan erre-ar- 
ra.

M egint a tapasztalt, értelm es erdőőr segít a bajon. Tétlenségem 
ből következtetve, okosan ítéli meg a körülm ényeket, és m egis
métli az előbbi hadm űveletet.

A kocsi harm adszor jön végig a nyiladékon és a szarvasok 
figyelm ét m agára vonva palástolja m ozdulataim at. H arm adszor 
m aradok el tőle és a földön térdelve... végre látok egy félarasznyi 
keskeny, függőleges sávot a bika vastag nyakából, és egy arasszal 
odébb, a következő résben orrát, szem ét és hosszú szem ágát, de 
ezenfelül éppenséggel sem mit. Tehát nyakon kellene lőnöm! Nem 
nagyon kedvemre való, kényes feladat. Habozásom ból újabb baj 
szárm azik. Előkerül egy borjú, s az ördög úgy állítja közénk, hogy 
feje éppen a bika nyakának szabad darabját takarja. Haragom 
m érgezett nyilai zúdulnak rá. Kitér előlük; tovább ballag.

Nem késlekedem  tovább. Fohászom kíséri a golyót, hogy ne 
térjen bolondjában egy-két ujjnyira jobbra vagy balra valamelyik 
fába, aztán m egérintem  a ravaszt, és a durranást csaknem 
m egelőzve, m intha villám  sújtotta volna -  vágódik el a Bakony 
egyik öreg koronás fejedelm e.

Az erdőőr m ár jócskán m essziről kiált felém a bakról: -  G yor
san a bikához! -  hirtelen rogyását ugyanis rossz jelnek veszi; 
aggódik, hogy a golyó talán csak gerincét horzsolta, s az egy-két 
percig tartó bénultság után m egint lábra áll. Én azonban tudom,
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hogy sietségre szükség nincsen. M égis, mind a ketten beszala
dunk hozzá, hiszen alig várjuk, hogy közelről lássuk. M ég vergő
dik, azért a m egváltó golyóval szügyön lövöm.

Derék kísérőm, ennek az esetnek ügyes főrendezője ujjong: -  
Tizenhatos! Jaj, de gyönyörű!

Közben az én szem em  is végigjárt az ágvégeken és a bal koro
nában hat ágat olvasott meg; hosszú jégága pedig mind a két 
szárán feltűnő. -  Páratlan tizennyolcas! -  helyesbítem  m egállapítá
sát.

A jóem ber csaknem  táncol öröm ében, és kijelenti, hogy: Húsz 
év óta nem tudok ezen a vidéken tizennyolcasról!

Ham arosan m ellettünk terem a kocsiról siettében m ajdnem  
lebukfencezett, és a gidres-gödrös, füves, harasztos földön lelken
dezve utánunk botorkált Erzsi. Boldogan m osolyogva m egölel.

Következik a nézegetés, a gyönyörködés, a vizsgálódás, tapo- 
gatás, m agyarázkodás, az eset m egtárgyalása. Hát, nagy az öröm! 
Ilyenkor az em ber az egész világgal kibékül; nincsen benne más 
érzés, csak ünneplés, szeretet, hála.

M ialatt a napsütötte erdőben a vakító fény- és sötét árnyékfol
tokkal vesződve fényképezek, kocsisunk visszahajt a tanyára, 
hogy lovait a bika beszállítására szekérbe fogja. Szinte keveselljük 
a várakozás idejét, m ert jól esik azzal tölteni, hogy m ellette a 
földön üldögélve őrizzük hatnapi vadászgatásunk nagyszerű 
eredm ényét.

Tizennyolcasom  elejtésének híre a vadászházban és körülötte 
m indenkit m ozgósított. Aki csak tehette, sietett hozzánk kijönni 
helyszíni szem lére. N em sokára m egjelenik nálunk a m aga foga
tán Horváth M iklós, az erdőgondnok és vele Fortenbacher N án
dor, az erdész, aztán külön kis vadászkocsin a nagyvázsonyi 
erdővel szom szédos zsófiam ajori birtokáról barkácsolásra átrán- 
dult Nirnsee Pali és a szekéren még két erdőőr. A kedves vadász
társak és a derék vadászsegédek gyülekezete állja körül a derm edt 
öreg bikát és tárgyalja a nevezetes esem ényt; csupa szakértői szem 
nézegeti, bírálgatja a szép trófeát.

Aztán feltesszük a bikát a szekérre, melléje ülünk, vigyázunk, 
hogy agancsa útközben meg ne sérüljön, hozzá ne dörzsölődjék 
a lőcshöz vagy az oldaldeszkához, egy karcolás se érje, egy
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gyöngyszem  se kopjék le róla, sőt még azután sem m aradok el 
m ellőle, am íg az erre a célra épült szabad tűzhelyen le nem főztük 
a koponyáról a húst és az agancs nem került biztos helyre, a 
vadászház ebédlőjében a karosszékbe. Ott még késő estig gyö
nyörködünk benne; nem kell korán pihenőre térnünk, ráérünk 
reggelig aludni, m ert feladatunkat m egoldottuk, már nincsen 
m iért hajnal előtt kelnünk.

Szep tem ber 24. Délelőtt borús, szeles időben, szem ergő esőben
-  vadászati felszerelésünkkel, nagy agancsom m al, sok érdekes, 
szép élm ényünk em lékével és búcsúzkodó érzéssel -  robogunk az 
erdészeti iparvasút lassan lejtő sínéin m agától le fu tó -seb esség ét 
kézifékkel szabályozható -  kis kocsin a kabhegyi vadászboldog
ságból kifelé.

Úrkúton m ár vár bennünket a Zsófia-pusztáról értünk küldött 
fogat, hogy ebédre átvigyen Nirnsee Pali szeretettel gondozott, 
példás rendben tartott, gazdag trófeagyűjtem ényétől díszes kas
télyába.

Korán délután az utazás folytatására jó alkalom az Úrkűtról 
Veszprém be járó közúti gépkocsi. M egvárjuk az országúton, tete
jére rakjuk utazótáskáinkat és hátizsákjainkat, puskám at Erzsire 
bízom , nagy agancsom at azonban nem adom ki kezemből, és a 
kalauz más m egoldást javasoló szerény m egjegyzései ellenére 
ölem ben tartva, két em bernek való helyet foglalok el vele. Amint 
a kocsi útközben egyre jobban m egtelik utasokkal, csak azt lesem, 
m ikor dobnak ki belőle ide-oda lódulva, szom szédaim  testi épsé
gét veszélyeztető terebélyes, ágasbogas trófeám m al együtt.

Veszprémben át kell rakodnunk más gépkocsiba, hogy kiszál
lítson bennünket a városon túl a vasútállom ásra, aztán ötödfél- 
óráig keservesen unatkozva várjuk a Győrnek menő vonatot.

Végre fél órával éjfél előtt érünk Ravazdra, a kedves Takács 
Zsigáék otthonába.

RAVAZD (Győr megye)
Szep tem ber 25. Virradás előtt 4 órakor indulok a könnyű bar

kácsoló kocsin a még csendes, sötét faluból délnyugati irányban 
a nagyerdő felé. Sűrű borulás takarja az eget, szem ereg az eső és
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kellem etlenül fúj a hideg szél. Egy darab községi m ezőn kell 
áthajtanunk, aztán betérünk az uradalm i erdőbe. A hajnali szür
kület a fák lom bkoronájának árnyékában m ég sötétebb, m int 
odakint a szabad ég alatt. A kocsi m egáll, az útszéli bokrok közül 
kilép az erdőőr és fojtott hangon jelenti, hogy éjfél után 2 óra óta 
kint van a területen, az idő csak 4 óra felé bom lott meg, addig 
két-három  irányból hallott bőgést.

M essze, bent az erdőben fiatalosok és lécesek között egy nyila
dékon leszállunk a kocsiról és kim együnk a „bódéi" vágásba. 
Közben m egvirradt, de az idő még barátságtalanabb lett; a hideg 
szél rázza, suhogtatja a cserjéket. H allgatnak is ám a bikák, n in
csen kedvük szólni.

Hosszú fennsíkon felm ászunk előbb az egyik, majd a m ásik 
lesállványra és egy órát töltünk rajtuk. Kétoldalt a terjedelm es 
hajlatokban és közöttük a széles, enyhe lejtőn zöld lom brengeteg
be látunk. Elnézegetünk benne egy tehenet hajszoló ifjú nyolcast, 
majd más irányban igen m essziről egy m ásik tehenet sorjában 
csapán követő három bikát, am int a hol m agasabb, hol alacso
nyabb bokrok között hol felbukkannak, hol eltűnnek. A szarvasok 
azonban nem sokáig m aradnak a vágásban, csakham ar bevonul
nak a vele szom szédos m agasabb sűrűségbe.

Visszam együnk a kocsihoz, aztán négy óra hosszat, délelőtt 1 /2 
11-ig barkácsolunk. Sokat forgolódunk lécesekben, szálasokban, 
olyan tájakon, ahol valam i nekem való bikával rem élünk találkoz
ni, de csak egy középszerű tízest tehenével, egy nyársast ugyan
csak egy tehén m ellett, aztán két kam aszt -  hatost és nyolcast -  és 
végül még három sutaszarvast látunk. Elejtésre érdem es, nagy 
bikára nem akadunk. Csaknem  délre jár az idő, mire visszatérünk 
a faluba.

Bőgést ma reggel tehát nem hallottunk. Láttunk összesen 15 
szarvast és 13 őzet; utóbbiak közül csak kettő volt bak.

Délután Takács Zsiga javasolja, hogy m enjünk az Illák nevű 
pagonyba. Az erdészszem élyzet ott egy derék tizenkettes bikát 
tud. Zsiga is látta m ár és azt m ondja, érdem es vele foglalkozni. 
Erzsi is elkísér. 1/2 4-kor tehát hárm an kihajtatunk Illakra, egy 
részén végigbarkácsolunk, aztán egy órát egy m agas lesállvány
ról figyeljük azt a darab fiatal vágást, am elyben az egyik erdőőr a
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bikát m a is látta, s végül alkonyodással, ismét barkácsolva hajta
tunk hazafelé. Ö ssze-vissza három őzet és két gyenge bikát lát
tunk.

Szeptember 26. Zsiga elaludt, nem hallotta meg az ébresztést, 
csak akkor ébred, am ikor induláshoz készülve az előszobában 
zörgök. Nem akarja, hogy m egvárjam  és miatta késlekedjem.

Szarvasbőgésre való, nagyszerű időben hajtatok ki virradás 
előtt 1/2 5-kor a faluból a nagyerdő felé. Derült, csillagos az ég, 
nem fúj a szél és hideg a levegő. M ár szürkületben, a kocsiról 
látom , hogy a m ező világosabb, m int am ilyen eddig hajnalonként 
volt; belepte az ezüst színű dér. Ebben az esztendőben az első dér, 
az ősz első kom oly bem utatkozása, intelme. Deres az útszéli fű, 
rajta túl a here és a rét.

Ugyanott, ahol tegnap reggel a fiatalost kettészelő hosszú nyi
ladékon leszállók és gyalog m egyek tovább. Derengéssel kiérek a 
„bódéi" vágásba. A cserestölgyes cserjék még zöld lombja és 
köztük az egész növényzet olyan fehéresen csillog, mintha kris
tálycukorral volna behintve.

Az útközben hozzám  csatlakozott erdőőr jelenti, hogy virradá- 
sig a bikák jól bőgtek, de mire kijöttem a területre, m ár csak itt-ott 
m orognak egyet. Elhallgattak. Egyáltalán úgy rémlik, hogy a 
rigyetés m ár szűnik, a bőgés ham arosan véget ér.

Felkapaszkodunk az egyik lesállványra és szétnézünk róla; 
rövid ideig várakozunk, de szarvas nem m utatkozik. Lejövünk a 
hosszú létrán és elcserkelünk a m ásik hasonló cölöpépítm ényhez. 
O dam enet az ösvény szélén, a m agas bokrok között csaknem 
belebotlunk egy tehénbe és fiatal udvarlójába. Szörnyen m egijed
nek tőlünk és a sűrűséget ugyancsak m egzörgetve, zajosan eltör
tetnek. Felm ászunk m egint az em eletnyi m agasságba és onnan 
három  irányban, m essziről látunk egy tehenet, egy magában 
bóklászó nyársast és m ég két tehenet.

A m ögöttünk kelő és lassan a látóhatár fölé em elkedő nap 
m esésen színezi a tájat. A vízszintes sugaraitól érintett m agasabb 
cserjék teteje sárgásán válik ki a dértől kékesszürkére festett, még 
árnyékos, alacsonyabb bozótból. Pom pás tarkaság, a díszesen 
váltakozó arany és ezüst, m eleg és hideg színek összhangos ellen
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tété. Am int a nap az égbolton feljebb kúszik, fogy az árnyék, tűnik 
a dér, változnak a színfoltok.

Körülöttünk csend van, csak fácánkakasok rikácsolnak, lárm á
san szárnyra kelnek, vöröstarkán csillogva kiválnak a zöld lom b
tengerből, egyenesen szállva, hosszú darabon húznak fölötte, 
majd hirtelen leejtik m agukat és elvesznek benne. Bőgést nem 
hallok, a szarvasnásznak sem m i jele. N éhányszor dudálok a tü
lökkel; m essziről, nyugati irányból felel egy bika.

Úgy látszik, nem érdem es a drága időt a napsütötte, ragyogóan 
világos, szabad vágásban vesztegetni; lejövünk m esszelátó őrhe
lyünkről és visszam együnk a kocsihoz. Ott találom Zsigát; m ásik 
fogaton kijött az erdőbe, hogy a reggeli les vagy cserkelés után 
velem  barkácsoljon.

Négyen ülünk a kocsin; ketten ülünk hátul, előttünk, a kocsis 
m ellett ül az erdőőr.

Hol lábas-, hol rudas erdőben járunk; hol egyenes, széles nyi
ladékon, hol a faállom ányban kanyargó utakon döcögünk lassan 
ide-oda. H elyenként az erdő elég világos, a vad benne aligha 
kerülné el figyelm ünket, m ásutt meg a fák alatt annyi a m agas 
fagyalhajtás vagy m ásféle bokor, hogy bajos lenne akár a szarvast 
közte meglátni. Biztos, hogy ism ételten m együnk el olyan nagy
vad m ellett is, am elyet észrevennünk nem lehet.

Befordulunk egy hosszú hajlatba és közepéről, a szabad rétről 
kutatva nézünk fel jobbra-balra a cserestölgyes fiatal szálasba.

-  Szarvasok! -  m ondja halkan az erdőőr és leugrik a bakról. 
Követem  példáját és m ellette állva még sikerül a bal oldali lejtőn 
a fák között fölfelé haladó két nagy vörösszürke alakot m egpil
lantanom , de mire szem em hez kapom a m esszelátót, eltűntek.

Tovább hajtatunk a réten és nagyot kerülve olyan kerékvágásra 
térünk, amelyen balra fordulva az előlünk elkotródot szarvasok 
vonulása irányában feljutunk a dom btetőre. Egyszerre csak várat
lanul közelről m eglátjuk őket. Vagy 60 lépésnyire tőlünk álldogál 
az aránylag sűrű szálasban nagyrészt takart bika és egy darabbal 
odébb a tehén. Mind a hárm an egyszerre lelépünk a földre és 
egy-egy fatörzs m ögött m ozdulatlanul m egállunk. A kocsi lassan 
eltávolodik tőlünk, mi pedig nézzük a bikát. Hosszú szárú, igen 
szép, szabályos, jégágas tízes. Csupa hosszú ága van.
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Tépelődöm , m eglőjem -e. Egy ajándékbikára hívattam  meg és 
m ár elhatároztam , hogy nem fogok nagyon válogatni, m ár csak 
azért sem , mert a területen két olyan kiváló bikáról regélnek, 
am elyet m eglőnöm  nem illenék. Az egyiknek 1936-ban és 1937- 
ben viselt bal agancsszárát az erdőhivatalban őrzik. Előbb tizen- 
négyes, majd tizenkettes volt. Kiváló bikának kell lennie. Tavaly 
hullatott agancsát nem találták meg és két év óta egyáltalán nem 
tudnak róla. A m ásik egy kiváló tizenhatos, fő ismertető jele 
agancsának egyik szárán a lapátos korona. Ezt D orner Aurélnak 
szánták. Nem  szabad abba a gyanúba esnem , hogy ennek a legja
va két bikának egyikével remélek mégis találkozni. Egyébként 
sem  akarok szerénytelennek látszani, és úgy érzem , hogy ebben 
az esetben illik hálásan beérnem  az előttünk álló középszerű 
bikával.

Ezek a gondolatok kavarognak fejemben, mialatt a m esszelá
tóval tüzetesen bírálgatom  a nekem  kínálkozó trófeát. Nem na
gyon vastag, de m éternél hosszabb, nagy a terpesztése és tökéle
tesen részarányos az alakja.

Közben az erdőőr m ellettem  egyre súgja: -  Szép bika, nagy 
agancsa van!

Zsiga kissé oldalt, előttem  áll, hátat fordít nekem , nem veszi le 
szem éről a m esszelátót és nem szól. H allgatását félreértem. Nem 
m ondja, hogy ne lőjek, s ebből arra következtetek, hogy vélem é
nye szerint talán lőhetnék. Későbben kijelenti, hogy ebben téved
tem ; eszében sem volt, hogy azt a tízest elejtésre érdem esíthetném .

A bika nyugodtan áll, szép kom or fejét felénk fordította és 
m intha haragosan nézne bennünket.

Az erdőőr halkan ismétli: -  Szép agancsa van!
Ráfogom  a puskám at, s mivel csaknem  egész alakját fatörzsek 

takarják -  éppen csak a feje és alatta egy darabka a nyakából 
szabad -  helyem ről elm ozdulnom  pedig észrevétlenül nem lehet, 
félarasznyira füle alatt m egcélzóm  és m eghúzom  a ravaszt, de 
közben érzem , hogy kezem nem elég nyugodt. Hogy miért nem, 
az ördög tudja.

A bika egy m ozdulattal sem jelzi a sebzést, elugrik és m érsékel
ten sietve a m enekülő tehén után fut, majd 60 lépéssel odébb 
m egáll, aztán m egint elindul, és... nem tudjuk, hová lett.
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M egvizsgáljuk a rálövés helyét és m esszire elm együnk a kor
hadó haraszton jól látható csapán, de nem találunk rajta sem m it, 
sem  vért, sem golyóvágta szőrt. Mind a ketten úgy tudjuk, hiszen 
m ár sokszor tapasztaltuk, hogy a nyakon lőtt vad helyben elvá
gódik, vagy pedig -  ha el tud m enni -  bőven hullat vért. Más 
testrészébe nem lőhettem , tehát hibáztam . Bosszúságom at enyhíti 
Zsiga jóságos vigasztalása: -  Ö rülök, hogy hibáztál; ennél na
gyobb bikát kell lőnöd!

-  Hogy.hibáztam , szörnyen restellem -  felelek szégyenkezve - ,  
hiszen ilyen közelről a rigót sem szabad golyóval elhibázni, de... 
nem nagyon bánom , ha nincsen ellenedre, igyekszem ennél a 
tízesnél derekabbat lőni.

Bizakodva, hogy végül m égiscsak sikerül valam i öregebb ko
ronás bikát lőni, folytatjuk a barkácsolást. A hosszúkás terület 
északkeleti vége felé tartunk.

Sokáig tekergünk az erdőben ide-oda, és elm úlik a reggel úgy, 
hogy nem látunk több szarvast.

Délelőtt 10 óra után rengeteg aljnövényzettel teli öreg erdőbe 
érünk. Ez a régóta érintetlen term észeti szépség a nagyvadnak 
bizonyára kedvelt nappali búvóhelye. Hatalm as sudár tölgyek 
alatt három -négy m éter m agas bozót. Ebben csak nehány lépés
nyire lehet látni, m árpedig a vad ilyen közeire aligha várja be a 
kocsit. Egyik helyen m ellettünk zörgés, ropogás támad s az ágak, 
gallyak, vesszők töm kelegében egy elsuhanó tehén villan meg. 
Nem maga van, agancs koppanását is halljuk, de hiába fürké
szünk a sűrűségben, hiába kerülgetjük a ráboruló lombtól már 
bajosan járható és bizonyára csak ritkán járt szekércsapán azt a 
darabot, amelyben a szarvasok m egcsendesedtek, nem látunk 
belőle sem mit.

N em sokára az öreg erdőnek ritkább és kevésbé bokros részébe 
érünk, és kerékvágás híján tüskén-bokron át ide-oda kanyarogva 
a fűből, gazból ki sem látszó korhadó tuskókba ütközve, itt-ott 
gödörbe zökkenve keressük azt az ismeretlen bikát, am elyet a sors 
vagy a véletlen ezúttal nekem  szánt. Helyenként a jellegzetes 
rigyetőszag üti meg orrunkat, annak bizonyságaképpen, hogy 
friss csapákat keresztezünk.
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M ár 1/2 12-re jár az idő, hát elhatározzuk, hogy a legrövidebb 
úton a falu felé tartunk. M egint rendes szekérútra érve befordu
lunk a H árságyároknak nevezett völgyhajlatba. A fiatalabb korú 
szálasban két nyársas, majd utánuk egy fiatal nyolcas előttünk 
egy kődobásnyira balról, a fagyalos aljnövényzetből jövet rohan 
jobbra fel a dom bra. Ebből a jelenetből arra következtetünk, hogy 
a közelben még kell szarvasnak lennie, mert azokat az ifjakat 
alighanem  valam i éltesebb úrtól őrzött hölgy illata vonzza. Ezt a 
feltevésünket a völgy folytatásában csaknem  igazolja, hogy jobb
ra, a dom boldalon, tőlünk 70-80 lépésnyire egy bika a tehenével 
álldogál. Balra lelépek a földre és egy fa mögé ugróm.

H ogy a bika a javából való, azt rögtön láttam, de a gonosz 
véletlen folytán olyan fa m ögé bújtam , amely mellől a szarvasokat 
sok takarásuk m iatt egyáltalán nem látom. Erre sokkal gyorsab
ban, m int ahogyan elm ondani lehet, egy-két rövid pillanat alatt 
pereg le ennek a színjátéknak következő jelenete:

Nem késlekedem , nem várok arra, hogy a helyzet előnyömre 
m egváltozzék, hanem  kettőt oldalt lépve, odalátok a szarvasok
ra... rögtön észrevesznek... lövésre em elem  a puskát... elfordul
nak... a fák között mozgó bikát már a célzótávcsőbe kaptam... 
éppen elindul a lejtőn fölfelé... m ialatt ujjam már a ravaszt érinti, 
csak egy szikraszerű rövid villanás a gondolat, hogy: -  Nem szép 
a lövés rézsűt hátulról, de biztosan halálos, hiszen a lipcsei Bren- 
neke-m ester 7 /6 4 -es  „Torpedo Ideál" lövedéke keresztülvág rajta, 
bárm ilyen irányból éri -  s a puska durran.

A tehén elfut, basája pedig lassan kapaszkodik feljebb. Nem 
vettem  észre, hogy a sebzést jelezte, mégis tudom , hogy nagy a 
baja, m ert feltűnően óvatosan, szinte vánszorogva lépked. Ism é
telek, s ahol egyre jobban takart alakja még vörösük, odalövök, de 
egyúttal érzem  ennek a kísérletem nek hiábavalóságát és a bika 
eltűnt.

Zsiga, az erdőőr és a kocsis leszáll a tőlem vagy 100 lépésnyire 
eltávolodott kocsiról, hozzám  jön és következik az eset m egtár
gyalása. N oha négyen láttuk, egyikünk sem tudja biztosan, m i
lyen és m ekkora agancsú bikára lőttem.

-  Csak azt láttam, hogy elejtésre érdem es -  nyilatkozik Zsiga.
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-  Én meg csak azt tudom , hogy vastag a szára, és úgy rémlett, 
hogy bal koronájában három hosszú ág van; alighanem  tizenket
tes -  m ondom .

-  Tizennégyes! -  állítja a vadászatban jártas, igen jószem ű 
kocsis.

Tanakodunk, m itévők legyünk, mihez fogjunk. A kocsis szeret
né a rálövés helyét m egvizsgálni. Zsiga igen helyesen tanácsolja, 
hogy ne zavarogjunk ott. Az erdőőr hallgat; nem m er a kérdéshez 
hozzászólni. Nekem az a kívánságom , hogy am ennyire az erdei 
szekérutakon erre mód van, barkácsoljuk körül a szálasnak azt a 
részét, amelyben a bikát gyanítjuk, hátha valahol álldogálni vagy 
feküdni látjuk.

Az én javaslatom at hajtjuk végre. Visszahajtunk nehány száz 
lépésnyire, amerről jöttünk, felkerülünk a dom bhátra, hosszú 
darabon végigdöcögünk rajta, lekanyarodunk m egint a hajlatba 
és visszatérünk benne oda, ahonnan lőttem. Az erdőőr gyalo
gosan követ bennünket és nyom okat keres, de nem talál sem m it, 
valam int a kocsiról sem észlelünk sem mit.

Erre m égiscsak m egnézzük a rálövés helyét. Nézzük, vizsgál- 
gatjuk, de nem lelünk vért, sem egyéb biztató jelet. Nincsen 
türelm em  nehány vércsepp miatt a haraszton sokáig böngészni 
és úgy vélem , szükségem  sincs rá, hiszen a bikának nem m essze 
feküdnie kell.

Zsiga és kocsisa a rálövés helyén folytatja a kutatást, az erdőőr 
utasításom ra a völgy alján nyom oz -  hátha a sebzett bika valahol 
m ögöttünk visszafordult és átjött arra az oldalra, ahonnan a két 
nyársas és a nyolcas perdült ki elénk -  én pedig lassan felcserke
lek, amerre a lövés után tartott, remélve, hogy ott a ritka gazosban 
valahol csak ráakadok. De bizony nem találom  sehol.

A dom bháton túl, a jóval szélesebb szom szédos völgyhajlat 
oldalán a szálasban, nagy darab m agas, sűrű fagyalbozót van. Ezt 
még m egkerülöm . Egy helyen a rigyető szarvas erős illata árad ki 
belőle; a gyenge légáram lat bizonyára bikám szagát hozza felém. 
Ó vatosan, csendesen, hogy ne zavarjam , ellopakodom  onnan.

Közben a rálövés helyén dicséretes, lankadatlan türelem m el 
folyt a sebzést bizonyító jelek keresése, s mire m egint odaérek, a 
kocsis nehány vércseppet és faggyúfoszlányt talált.
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Dél m ár elm últ, m egállapodunk, hogy gyorsan behajtatunk a 
faluba, ebédelünk, délután visszajövünk és kihozzuk az uradalmi 
vérebet, hogy elvezessen bennünket a vércsapán, bár a sebzett 
bika pihentetésének idejét délutánig kevesellem. Aggódom , hogy 
három -négy óra alatt esetleg még nem múlik ki, felzavarjuk, 
elriasztjuk, s ettől m egkerítésének am úgy is bajos feladata még 
körülm ényesebbé válik. Szeretném  ezt a m unkát m ásnapra ha
lasztani, de attól tartunk, hogy a m ég fiatal és keveset gyakorolt 
kutya reggel az addigra m ár húszórás csapán alig tud eligazodni, 
ellenben három -négy óra m úlva valószínűleg elm egy rajta.

Délután 1/2 4-kor, tehát négy órával lövésem után „Fáni"-val, 
a három éves hannoveri szukával a rálövés helyére érkezünk. Alig 
érdeklődik iránta, körbejár, szim atol, de nem m utatja, hogy érez 
valam it, s az általunk 50-60 lépésnyire, m ár kinyom ozott csapát 
ism ételten keresztezve jobbra-balra tévelyeg; az tán egyszerre 
csak szim atot fog, észbe kap és határozottan megy nehány száz 
lépést helyes irányban. Felvezet bennünket a dombra, majd a 
tetőn át a túlsó lejtőre. A ritkán hullatott, igen kevés vércsepp 
igazolja, hogy jól működik.

Aztán csodálatosan éppen ott, ahol a több vért jelezte csapa 
szem betűnő, Fáni derékszögben letér róla és le akar menni a hajlat 
aljába, holott az egym agasságban egyenest annak a bozótnak 
vezet, am elyből délben -  am ikor arra jártam  -  a szarvasszim at 
áradt felém. Ráirányítjuk a vérnyom okra, m indjárt észretér és 
rendesen folytatja m unkáját.

Egyre több vért lelünk, és egy kis vértócsa arra vall, hogy a bika 
egy darabig ott álldogált.

Az ebet követve bejutunk az aljnövényzet legsűrűbb útvesztő
jébe. A hosszúra nőtt fagyalvesszők között csendesen bujkálva, 
kezem ben a lövésre kész puskával nem m aradok el m ellőle, hátha 
m ég szükség van a m egváltó golyóra. Ámde csak három véres 
fekvőhelyet találunk. A csapa lekanyarodik a szálerdőnek lapá- 
lyosabb, ritkább részébe. Ott a gyorsan és hosszabb lépéseket 
eláruló terpesztett, m ély csülöknyom okból következtetve arra a 
keserves tudatra eszm élünk, hogy a bika előlünk menekül. Bizo
nyára a fagyalosban zavartuk fel. Ettől tartottam , am ikor már 
négy órával a sebzés után indultunk keresésére. Valószínűleg
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hasába kapta a golyót, m árpedig az ilyen lövés sok esetben csak 
hat-nyolc óra múltán okozza a vad kimúlását.

A beteg bika nem tudott nagyott futni; csakham ar lassított. Ezt 
a haraszttal, itt-ott kevés fűvel, ágak és gallyak korhadó törm elé
kével borított puha földbe vésődött nyomai szem éltetik. M egint 
kevesebbet vérzett, csak 30-50 lépésenként sikerül -  m egnyugta
tásunkra, hogy még jó helyen járunk -  egy pirosló foltocskát 
felfedeznünk. Majd ennél nagyobb távolságon is hiányzik ez a 
bizonyíték; a kutya ellenőrzése céljából és a csapa elvesztésének 
m egakadályozására az utoljára talált vérnyom nál hagyott erdő
őrtől több ízben 100 lépésnyire is eltávolodunk.

Hatan segítjük egym ást közös feladatunk m egoldásában. Elöl, 
pórázon m egy a véreb, utána vezetője, a fiatal erdész, jóm agam  -  
m ögöttünk egy m ellettünk -  m indenre figyelem m el és lövésre 
készen kísérgetem őket, bennünket követ Zsiga, s az összekötő 
kapocs köztünk és az utolsó vércseppnél jeltálló erdőőr között a 
kocsis, a nyom ozás m esterségének igen tehetséges m űkedvelője. 
Ahol Fánival már elhaladtunk, folytatja a kutatást, itt-ott még talál 
egy kis katicabogárhoz hasonló cseppet, és a hely m egjelölésére 
odaszólítja a sorban leghátul őrködő társát. Ily m ódon -  bár 
szakaszonként m egakadva és sokat vesződve -  lassan m égis fel
gom bolyítjuk a csapa hosszú fonalát.

M ég a völgyhajlat alján járva, észrevesszük, hogy Fáni m egint 
vaktában kalandoz. U gyanakkor m ögöttünk m esszire elm aradt 
em berünk felénk kiált: -  Ott a bika! -  és felmutat balra, a dom b
oldalra. Odanézünk, de nem látunk egyebet, csak a beszűrődő 
délutáni napsugaraktól szép tarkára szőtt, üres szálerdőt. Nem 
értjük az erdőőr hangoskodásának okát és szám on kérjük tőle. 
H atározottan állítja, hogy haladásunk irányától derékszögben 
oldalt vagy 150 lépésnyire a fák között m egvillant a lassan ballagó 
beteg bika vörös csuhája. Feltevésében kételkedünk, hiszen akad 
a ravazdi erdőben még sok más csavargó szarvas, nem foghatja 
rá akárm elyikre, hogy ráism er benne... ism eretlen bikánkra.

Kiderül azonban, hogy az erdőőrnek véletlenül igaza van. 
M iután az utolsó vércsepphez visszavezetett ebnek m egint sike
rült helyreigazodnia, hirtelen balra fordul és felm egy oda, ahol 
nehány perccel ezelőtt az a kétséges szarvas m utatkozott. Ott az
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a m eglepetés ér bennünket, hogy m eleg fekvőhelyet és rajta kevés 
vért találunk. Erre term észetesen fokozott bizakodással folytatjuk 
a nyom ozást. Bikám nak meg kell kerülnie, mert csak a halálra 
sebzett és életerejének fogytát érző vad fekszik le nem messze 
üldözői előtt. Szeretnők annyira utolérni, hogy m eglássuk és a 
kutyát hajszára ereszthessük. Fáni még nem elég tapasztalt, leté
vedhet a vércsapáról, sok a friss szim at az erdőben, attól tartunk, 
ha nem látja a beteget, valam i egészséges szarvas után iramodik.

M ennél tovább ju tu n k, annál bajosabbá válik a véreb ellenőr
zése, m ert a bizonyíték, a vér, m ár csaknem  egészen hiányzik. Fáni 
tévelygésére már csak afféle jelekből következtethetünk, hogy 
például nincsen alatta szarvasnyom , ellenben fölötte fél- vagy egy 
m éternyire sértetlen pókszálak feszülnek. Ott tehát a bika nehány 
perccel előttünk nem járhatott. M inden ilyen esetben vissza kell a 
kutyával m ennünk oda, ahol még valam i parányi vércsepp iga
zolta. D icséretére válik, hogy az ilyen kísérletek m egism étlése 
után végül m égis megfejti a rejtélyt és egy darabig m egint helyes 
irányban halad.

D élután 3/4 6-kor, tehát hat órával a sebzés után, a rálövés 
helyétől körülbelül két kilom éternyire kiérünk egy széles erdei 
nyiladékra. Ezen a tisztáson túl is szálerdőben ment a bika tovább. 
Biztosan hiszem , hogy valahol előttünk m egint lefeküdt, de attól 
tartok, ha zavarjuk felkel és m aradék erejével elvánszorog. H aj
szára m ár nem telik az időből, mert fél óra múlva esteledik. Nem 
tehetünk okosabbat, m int a keresés folytatását holnap reggelre 
halasztani.

Nem  kételkedem  dolgunk reggeli sikeres befejezésében, mégis 
borongós hangulatban érünk sötétedéssel a faluba. Nem lehet az 
em bernek jó kedve, amíg ilyen nagy ügye elintézetlen, és a vég
eredm ény bizonytalanságának valam i kis lehetősége nyugtalanít- 
ja.

Szeptember 27. Mivel Zsiga és az erdész nem bízik abban, hogy 
Fáni ma még elm egy sebzett bikám  tegnapi csapáján, s mivel 
nekem  innen 25 kilom éternyire G ézaházán, gróf Esterházy László 
fővadászánál negyedfélév óta havi 20 pengőért nevelődik annak 
idején báró Prónay G ábortól kapott vérebem , költséget nem kí
m élve, tegnap este gépkocsival ezt a vérebet elhozattam .
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Ma reggel 8 óra felé azzal kezdjük a dolgot, hogy az én kutyá
m at a tegnapi rálövés helyére vezetjük, noha a vércsapának két 
kilom éteres részét tegnap Fánival m ár kibogoztuk. Ma azonban 
ráérünk dolgozni és nem csak bikám at megkeresni akarom , ha
nem kutyám tudásáról m eggyőződni is kívánok. Hiszen már 
8-900 pengő nevelési és tanítási díjat fizettem érte, ezért a vérebek 
között már egyetem i tanárnak -  nem m agántanárnak, mert az 
m inden ökörből lehet -  kellene lennie.

Kutyám a rálövés helyéről m indjárt helyes irányban indul el és 
nehány száz lépést pontosan, tévedés nélkül m egy el a csapán. 
Aztán letéved róla, itt-ott még rátalál és egy darabig jól követi, de 
ez a vizsgája nagyjából bizony nem sikerül, a tegnap sebzett bikát 
vele m egkerestetni nem lehetne. Fáni tegnap -  igaz, hogy friss 
csapán -  sokkal jobban dolgozott.

9 óra felé ott folytatjuk a dolgot, ahol tegnap este abbahagytuk. 
Aggódva lessük Fáni viselkedését, mert gazdáinak vélem énye 
szerint a körülbelül húszórás nyom ok iránt aligha fog érdeklődni. 
Ezt a feltevést azonban m egcáfolja és a vér hiánya ellenére bizto
san elm egy a csapán.

Egyébként is könnyen és gyorsan érünk ennek a körülm ényes 
esetnek a végére. Alig kerültünk az enyhén em elkedő terepen, a 
ritka szálasban, 100 lépéssel beljebb az erdész felkiált: - O t t  fekszik 
a bika! -  További 100 lépésről látta meg. O daszaladunk hozzá...

Nagy az öröm, a m egelégedés és... a m eglepetés. Páros tizenha
tos! M égpedig -  csodák csodája -  az a titokzatos ism eretlen bika, 
am elynek 1936. évi és 1937 évi hullatott bal agancsszárát őrzik az 
uradalm i erdészet hivatalos helyiségében. Fogazatának kopottsá
ga körülbelül tizenötéves korra vall. Még az este múlt ki, aligha
nem hamarosan azután, hogy üldözését abbahagytuk. Hogy a 
„Torpedo Ideál" lövedék nem végzett vele gyorsabban, annak 
sajnálatos oka, hogy a puska elsütésének pillanatában tőlem  ép
pen elfordulva, m eredeken kapaszkodott fel a dom boldalon, és 
testének tengelye a lövés irányánál nagyobb szögben hajolt el a 
vízszintes vonaltól. Ezért a tükre közepébe csapott golyó hasában 
lefelé hatolt, és kijött belőle, m ielőtt nem esebb szerveket sérthetett 
volna.
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Egy kiváló trófeával lettem gazdagabb. Kissé fékezi öröm öm et, 
hogy -  bár akaratom  ellenére, véletlenül -  annak a két bikának 
egyiket ejtettem  el, am elyről -  a m agam  elhatározásából -  elm é
letben lem ondtam . De csak ideig-óráig fékezheti, végeredm ény
ben nem  csökkentheti. Csak valahogyan ne derüljön ki erről a 
bikáról, hogy azonos azzal a tizenhatossal, am elyet a főapáttól 
kezdve itt m indenki -  term észetesen jóm agam  is -  D orner Aurél
nak szánt. Noha ebben ártatlan volnék, mégis nagyon bánnám. 
H át m ég, ha ráadásul m egtalálnák tegnap reggel határozottan 
elhibázottnak vélt tízes bikám at és kiderülne, hogy nem egy, 
hanem  két bikát lőttem! Az ördög nem alszik!

H olnap reggel nagyvázsonyi és ravazdi két nagy agancsom m al 
hazautazunk. Tervem holnapután Lovasberénybe menni; ott még 
nehány selejtes bikát lőhetek.

LOVASBERÉNY (Fejér megye)
Szeptember 29. Szeptem ber végi verőfényes, hideg reggel -  9 

óra felé -  érkezem  a lovasberényi 2700 holdas vadaskertbe. C se
konics Endre kedves közvetítése folytán Cziráky grófnőtől m eg
hívást kaptam  nehány selejtes bika elejtésére. Kényes feladat, nem 
könnyű hiba nélkül m egoldani. Milyen bikáról állíthatjuk bizto
san, tévedés nélkül, hogy selejtes? A m elynek agancsa nem szép 
trófea -  csúnya alakú, szűk terpesztésű vagy kevés ágú, korona 
nélküli -  és a jövőben sem várható tőle szép agancs növesztése, 
nem hajlam os rá vagy elaggott; továbbá olyan bika, amely tulaj
donságait, testalkatát vagy agancsának alakját a vadállom ány 
m inősége szem pontjából ne örökítse; és végül a beteg vagy seb
zett, sínylődő bika. Nehezebb feladat, mint a bikák legjavát kivá
lasztani, de érdekes és vadászos feladat, szaktudás, jó szem , állat
ism eret kell hozzá. Term észetesen öröm m el vállalom , márcsak 
azért is, mert a bizalom  jele, tehát m egtisztelő.

A vadaskertben, a vadászháznak m ondott, inkább kastélysze
rű nagy, hideg kőépületben szállók meg. Nagy, magas szobák, az 
em ber hiába fűt, nem m elegednek meg.

N apközben a m eleg kályha m ellett üldögélek, és még a ravazdi 
élm ényeim ről írom naplóm at. Rendszerint elm aradok napló
írásom m al, ahol vadászat után, előtt és közben az időt társaság
ban lotyogással kell töltenem .
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Délután 1/4 4-kor indulok M ajor erdőőrrel cserkelni. K ísérőm 
mel m indjárt kiderítem , hogy hétökör. Fogalm a sincsen a vadá
szatról, nem tudja, hová, merre m enjünk, m ihez fogjunk, m ikép
pen keressünk vadat. Egy hosszú nyiladékra vezet és azt m ondja, 
várjuk meg a rajta alkalm asint m egjelenő vadat. Kétoldalt zöld 
lombfal. Erdei nyiladékon a földön ülve vadat lesni, az időpocsé- 
kolás, az unalom legsivárabb módja. Nem bírom tovább nehány 
percnél. Kívánságom ra cserkelünk. Sarjhajtásos cserestölgyes fia
tal, egyébként vegyes korú erdőben, ösvényen járkálunk fél órát. 
Előbb egy hitvány bika ugrik m eg előttem  nehány lépésnyire, 
majd egy derék tizenkettes bika két tehénnel kotródik el előlem. 
Ezeket a tülökkel bőgve m egnyugtatom . Végül az erdőőr javasla
tára egy darab vágásban lesbe ülünk. Alattunk árokszerű mély 
völgy, velünk szem ben a vágásnak az a része, am elyben m ostaná
ban késő délutánonként egy hitvány agancsú vén tízes jár. Ism é
telten látták ott. Sötétedésig ülünk, de csak egy borjas tehenet 
látunk.

Bőgés itt m ár alig van. 1/2 6 táján egy bika a vágáson túl, a 
szálasban kétszer röviden m egszólalt. Am ikor pedig szép holdvi
lágnál visszaérünk a vadászházhoz, nem m essze tőle jól bőg egy 
bika.

Este élvezem  a tágas, nagy szobában a m agányt. Vacsora után 
a karosszékben a kályha m ellett üldögélve, pipázom  és senki sem 
zavar gondolataim ban. Elalszom , aztán nagysokára arra ébredek, 
hogy fáj a kényelm etlen alvástól m egm erevedett nyakam , elaludt 
a lámpa, a cserépkályhában m ár csak a parázs pislog és kívülről, 
az ablakon át hold fény árad a szobába.

Az első délután tökéletes sikertelensége elkedvetlenít. Hogyan 
válogassak a bikákban, ha alig látok belőlük egyet-kettőt? H o
gyan tudjam , merre járjak a szám om ra ismeretlen területen, am i
kor kísérőm , az erdőőr sem tudja?

Szeptember 30. A vadászház közelében is m ár akadhat szar
vas, azért csak 1/4 6-kor indulok útnak, am ikor már annyira 
m egvirradt, hogy az erdőben is m eg lehet látni a vadat. Arra 
m egyek cserkelni, amerre az erdőőr irányít. Hosszú darabon a 
vadászházzal szem ben, a M ária-völgyben, a réten gyalogolunk
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nyugatnak, aztán délnek fordulunk és az ide-oda, fel s alá tekergő 
ösvényen a Bikavölgy irányában cserkelünk.

H angulatos, csendes, hideg a reggel. A réten deres a fű, az 
égbolton m agasan áll a telihold.

C serkészetre igen alkalm as, szép helyeken, ritka sarjhajtásos, 
fiatal szálasban, bokros, bozótos tisztásokon, vegyes korú erdőré
szeken át hol dom bra m ászunk, hol völgynek ereszkedünk. Itt-ott 
m ég m egszólal egy bika, egyet-kettőt bőg, majd elhallgat.

H osszú, egyenes nyiladékon m együnk át; ugyanakkor messze 
tőlünk egy tehén vonul át rajta.

A Vaskaputetőn közelünkben egy bika morog. A szél tőlünk 
feléje fúj. Vissza kell húzódnunk, hogy ne kapjon szagot tőlünk, 
aztán a szél irányára m erőlegesen lopakodunk hozzá közelebb. 
K öztünk és közte van a dom bhát gyéren bokros tisztása, rajta túl, 
sűrű takarásban m orog a bika. Bokor mögött lapulva, a tülökkel 
hozzászólok és beszélgetek vele. Erre a bokrok és alacsonyan 
lom bos fák m ögül előlép, és lassan, m egfontoltan lépkedve jön 
felénk. Tőlem  50 lépésnyire m egáll, figyel, tétováz. Derék jégágas 
nyolcas. Idős bikának, tehát elejtésre érettnek nézem. Nem hi
szem , hogy valaha koronás agancsa volt, vagy valam ikor lesz. De 
aránylag vastag szárú, hosszú agancs, tehát szép trófea. Hátrahaj- 
lok a m ögöttem  térdelő erdőőr felé és megkérdezem : -  Öreg bika?
-  Felelete m eglepő; azt m ondja: -  Nem! Fiatal!

Biztosan hiszem , hogy téved. A bika nyaka vastag, mellkasa 
jóval m élyebb, szélesebb derekánál, kom or az arca, öreges a nézé
se. M égsem  merem m eglőni, hátha tévedek. Az erdőőr kijelenté
sére m egingott bennem  az önbizalom . Nem akarok itt felsülni.

A bika egyre közelebb jön hozzánk, aztán észrevesz, elfordul 
és elfut.

Egy darabbal odébb a ösvényen találkozom  egy fiatal páratlan 
nyolcassal. Nem kétséges, hogy életben kell hagynom.

Innen-onnan egy-egy bőgés hallik. Az egyik m egszólalt bika 
felé cserkelek. Régi, gyepes szekérúton álldogált. Vagy 80 lépésről 
jól m egnézem . Derék páros nyolcas. Nem öreg, még lehet belőle 
szép koronás bika. Kiállók szabadon az útra, hogy észrevegyen. 
A m ikor odébbáll, látom, hogy tehén és borjú is van vele.
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Alacsonyabb cserjék között egy tisztáshoz közeledünk. E lőt
tem m egugrik és oldalt elfut egy tehén, nyom ában egy fiatal tízes 
bika.

Körülöttünk nem messze négy bika morog és ím m el-ám m al 
egyet-egyet bőg. M egkíséreljük az egyiket bőgve, m orogva m eg
közelíteni, de nem sikerül. Csendesen elm ent, csak erős szaga 
m aradt a helyén.

Egyáltalán m indenütt, amerre járunk, igen sok a friss nyom , a 
bikáktól m egdörgölt fatörzs és összetört fiatal fa és m induntalan 
erős bikaszag üti meg orrunkat.

8 órára jár az idő, még egyre szállásom tól távolodva cserkelek 
tovább, mert előttünk valahol még hallik egy-egy bőgés.

Tisztás dom btetőn egy barkás agancsú cserék nyársasra aka
dunk. Hogy még barkás, nekem  nem kifogás arra, hogy kivégez
zem. Ezévi agancsát ilyenkorra m ár tisztára dörgölte.

Fiatal, ritka sarjerdő borította hajlatban nehányat bőg a bika. 
M egkíséreljük belopását, de nem sikerül. Szagot nem kaphatott, 
talán m eghallott vagy m eglátott. Észrevétlenül m eglépett. Hiába 
intem kísérőm et, hogy csendesebben járjon, feketére kifényesített 
cipője sarka úgy kopog, mintha minden lépésével m ogyorót akar
na törni. Egyébként is m egjegyezhetem , hogy életem ben még 
nem találkoztam  csendesen járó, cserkelni tudó erdőőrrel.

1/2 9-re a Bikavölgybe érünk. Előttünk cserjék takarása m ögött 
egyet-egyet morog egy bika. M egszólítom  a tülökkel. Tőlünk 
távolodva felel. U tánacserkelünk, de nem sikerül utolérni.

A bikavölgyi kúttól keletnek fordulunk, hogy jóval odébb egy 
másik ösvényen, jövetelünk irányával párhuzam osan, visszafelé 
cserkeljünk. Valahol előttünk, tőlünk keletre, m egszólal egy bika 
és kom olyan bőgni kezd. Feléje tartunk, de a bika egyszerre 
elhallgat. Hangos em beri beszéd ném ította el. Három  paraszttal 
találkozunk. A parasztot a szabad term észet nem hangolja áhítat
ra, nem hallgat, nem suttog az erdőben, sőt m ajdnem  kiabálva 
beszél, m intha siket em ber hallgatná.

A következő ösvényen északnak fordulunk, 9 óra felé még egy 
bőgést hallunk, több helyütt igen erős bikaszagot érzünk, de több 
vaddal már nem találkozunk, és délelőtt 1/2 11-re visszatérünk a 
vadászházhoz.
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Délután m ár 1/2 3-kor indulunk és a vadaskertnek az ország
úitól északra eső részében cserkelünk. Előbb a terület eme részé
nek nyugati szélén, fiatal szálerdőn m együnk végig. M eleg van, 
süt a nap, nagy a csend és unalm as a cserkelés. Csak az erdőőr 
cipősarkának kopogása m ögöttem  zavarja a csendet és béketűrő 
hangulatom at, és m enekülésre késztet egy borjas tehenet.

Hosszú nyiladékon, sűrű, m agas fiatalos és szálerdő között, 
majd kétoldalt szálasban cserkelünk északnak, aztán keletnek, 
m ajd délnek tartva, egy nagy erdőtáblát megkerülve 1/2 5-re 
kiérünk a nagy vágás sarkára. Ott letelepedünk a szálas szélén, 
rem élve, hogy a vágásban vadat látunk.

Ez a rem ényünk csakham ar teljesül. Tőlünk keletre vagy 60 
lépésnyire a cserjék közül előbukkan egy tehén napsütötte vörös 
alakja. A m esszelátóval m ellette egy másik tehén fejét, majd a bika 
agancsát fedezem fel. Kiváló bika! Habozás nélkül m eglőném , ha 
szabadna, ha derék bikát akarnék lőni és nem selejteset.

5 óra felé folytatom  a cserkelést. Úgy érzem , a vágásban kell a 
szarvasokat keresnem. Noha kevés benne az em ber takarása, 
viszont m esszire lehet a cserjék és bokrok között látni.

Szekérúton a m ár látott szarvasokat vagy 300 lépésre m egkö
zelítem  és a bikát jól m egnézem . Kiváló tizenkettes; kiállításra 
való agancsának koronájában három -három  igen hosszú ág van. 
Öt tehene körülötte folyvást ide-oda jár. Magasan a cserjék fölött 
villognak fehér ágvégei. M iközben nézem , m ellettem  50 lépésnyi
re a m agas fűben felbukkan egy tehén a borjával, m eglát és elfut. 
C serkészösvényre térve a nagy bikától és teheneitől elfordulok, 
hogy ne zavarjam  őket.

A vágásban négy-öt irányban m egindul a bőgés és tart m ind
addig, am íg kint m aradok és hallgatom .

Az ösvényről ham arosan m egint szarvasokat látok. Igen derék, 
nagy agancsú tízes kullog három  tehene után.

Noha több irányból hallik bőgés, nem törődöm  vele, a jó sze
rencsére bízom , hogy a vágásban valam i selejtes bikára akadjak. 
Találom ra tovább cserkelek.

Kiérek egy nyiladékra. Tőlem  100 lépésnyire hat szarvas álldo
gál, m ozog, legel rajta. Két nyolcas bika van köztük. Mind a 
kettőnek hitvány az agancsa, de fiatalok. A két agancs közül a
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nagyobbiknak szára csúnyán hátrahajlik, szem ága csak félara- 
szos, m égsem  m erném  selejtesnek m ondani. Még lehet belőle 
derék bika. Hevesen, de hasztalan udvarol az egyik tehénnek. 
Kénytelen vagyok nyugalm ukat m egzavarni, hogy tovább m e
hessek.

Odébb egy magányos tehén álldogál a magas fűben.
Alkonyodik. Jobban kilépek, mert az előttem  vagy 200 lépés

nyire bőgő bikát még szeretném  m egnézni. Ezt nem jól teszem , a 
sietés általában rontja a vadász esélyeit. Későn veszek észre és 
elugratok egy csapat szarvast. Az előlem  elkotródó hat-hét tehén 
után látszólag bicegve, esetlenül fut egy hitvány agancsú bika. 
Csak rövid darabon láttam a cserjék között, de hanyatló öreg 
bikának néztem. Rövid, zöm ök az alakja, széles, m ély m ellkasa és 
vastag nyaka van. Alighanem  hatos vagy nyolcas.

Felkerülök még a vágás keleti részébe sarkaló fiatalos szélére. 
O tt egy bika m eghallja az erdőőr vidám an dobogó járását és 
riaszt. Bőgve megyek feléje. Vagy 80 lépésről csak a cserjék fölé 
em elt fejét és aránylag nagy hatos agancsát látom. N ehány lépés
nyire tőle, a fiatalosnak kis hézagában, nagytestű bika álldogál. 
Előbb csak com bját látom, akkora, m int egy lóé. Am ikor m egfor
dul és a fiatalosban lassan beljebb lépked, hom ályosan látom 
vastag szárú, nagy agancsát is.

Ránk sötétedik. A bikák bőgésétől kísérve ballagunk vissza, le 
a vadászházhoz.

Ma délután 30 szarvast láttam; hét bika volt köztük.

O któber 1. A hónap ködösen köszönt be. Szeretem  a ködöt, 
noha a vadász esélyeit rontja. De m esés hangulatot terem t, fino
man tom pítja a színeket, enyhíti, elm ossa a durva körvonalakat. 
Szeretek a ködben nagyon lassan, óvatosan cserkelni és egyszerre 
közelről a látszólag kétszeresére m egnagyobbodott vaddal talál
kozni. A vad közeire belopásának akadálya azonban kísérőm 
zajos járása. Szöges, kem ény cipőtalpa dobog, zuhog, ropog, csi
korog, aszerint, hogy mire lép.

Jóval virradás előtt, 5 órakor indulok. Sötéttel m essziről még 
egy-két bőgés hallik, aztán sokáig egy hang sincsen az erdőn. A 
vadászháztól egyenest északnak tartok, majd hogy valam ennyire
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m egvilágosodott és a ködben 40-60 lépésnyire hom ályosan látni 
lehet, az országút fölött, a nagy vágásban cserkelek, ahol tegnap 
délután olyan sok szarvassal akadtam  össze.

A kékesszürkére elfátyolozott cserjék között észreveszek vala
mi tuskónak látszó, sötéten keretezett, két függőleges, világos 
sávot. M ozdulatlanul álló szarvasfara. Am ikor elfordul, látom, 
hogy gyenge bika. Egyet-kettőt lép és eltűnik a ködben.

Rátérek egy cserkészösvényre. A m agas sárga fűben vörösük 
valam i. A lig tíz lépésnyire van tőlem , tudom, hogy őz, de nem 
tudom , m elyik vége az eleje, melyik a fara, mert nem mozog és 
fejét a fűbe horgasztotta. Kisvártatva felemeli fejét és meglep szép, 
vastag agancsa. Észrevesz, elugrik és riasztva m enekül. Száz lé
pésen belül még két suta futam odik meg előttünk.

A vágás keleti sarkában m egszólal egy bika. Kettőt-hárm at bőg 
és elhallgat. Abban a hajlatban kell lennie, amelyben két évvel 
ezelőtt egy selejtes bikát lőttem. Feléje megyek, noha alig remél
hetem , hogy a ködben m eglátom . A hajlat fölött, a vágás és rudas 
erdő között a nyiladékon m egállók, hallgatózom , aztán belebő
gök a tülökbe. A bika rögtön felel. Nincsen messzebb tőlem 100- 
150 lépésnél, s ha nem volna köd, bizonyára m eglátnám . Folyta
tom  a bőgést, a bika egyre felel, s az erdőőr örömében röhög.

M egkísérlem  bőgve, zörögve a bika m egközelítését a vágásban. 
N ehány lépést feléje m egyek, m egállók, botom m al m egcsapko
dok egy cserjét, bőgök, továbbm egyek, a bika egy helyről felel, 
aztán egyszerre m eglátom  a ködben igen hom ályos körvonalait. 
Keresztbe áll, 70-80 lépésről felém néz. A m esszelátóval vizsgál- 
gatom . Nagy testű, nagy agancsú hatos. Azt hiszem, öreg bika -  
hacsak nem csal a m indent nagyobbnak m utató köd - ,  és lassú 
m ozdulatokkal lövéshez készülök, de a bika elfordul és lassan 
lépkedve eltűnik a ködben. Utánacserkelek, bőgök, de nem felel 
többet és nem m utatkozik. Sajnálom , hogy elm ent, meglőttem 
volna.

N agyot járva m egkerüljük a vágás északkeleti sarkát. A hosszú 
lejtő alsó részén nincsen köd és vígan lehet látni. 8 órára jár az idő; 
szekérúton cserkelünk a m agas cserjék között. Az út kanyarula
tán, előttem  50 lépésnyire, egyszerre csak fektéből felkel egy fene 
nagy bika és egy cserjétől részben takartan megáll. A lomb fölé
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meredő pom pás agancsa legalább tizennégyes, ha nem tizenha
tos. Csak fél agancsát és egyik koronáját látom, ebben pedig 
három  hosszú és egy rövid ág van. Természetesen nem sokáig 
nézhetem . Elindul és lassan belép a sűrűségbe.

Nem ilyet szabad lőnöm, hát nem foglalkozom  vele és tovább 
cserkelek. A vágáson átvezető ösvényeken és szekérutakon vissza 
felm egyek a tetőre, a rudas erdő sarkához. Ezzel egy óra telik el 
csendben, bármi élm ény nélkül.

A sarjhajtásos, bokros, alacsonyan lombos, egyébként ritka, 
hézagos rudas erdőben cserkelek még fél órát déli irányban, 
egyenest az országúinak tartva. Úgy látom, ez a dom bhát most a 
szarvasok nappali tanyája. Sok rajta a dörgölés, a friss nyom és a 
bikaszag. A szél irányára m erőlegesen járunk. Tőlünk oldalt egy 
tizenkettes bika szagot kap és nagy robajjal m enekül előttünk 50 
lépésnyire az ösvényen át. Ugyanakkor több irányban hallunk 
dobogást és zörgést, alighanem  egy csapat szarvast ugrasztottunk 
szét.

Továbbm együnk, majd a dom btetőn megint m egszólalok a 
tülökkel. Erre bár közelünkben, de a sok takarástól látatlanul egy 
bika tehenét hajszolni kezdi. Bőgésem m el felingereltem  és félté
kennyé tettem. Rajtuk túl pedig egy bika harsányan bőgve felel. 
Egy darabig bőgünk egym ásnak, a bika legfeljebb 100 lépésnyire 
van tőlem, de nem jön közelebb. Erre bőgve lassan feléje megyek. 
Ezt m ár nem szereti -  alighanem  tehene van és félti tőlem - ,  
csendesen elhúzódik.

M egfordulunk, visszam együnk az ösvényre és tovább cserke
lünk, illetve én cserkelek, az erdőőr pedig zajos lépteivel minden 
vadat előlem elkerget a fenébe. Egy hosszú, keskeny agancsú bika 
ugrik meg előttünk, csak egy pillantásra látom. Azt hiszem , elejt
hető, selejtes bika; sajnos elriasztottuk, illetve elriasztotta ő, a 
vadőr.

D élelőtt 1/2 11-re a vadászházhoz érünk.
Délután m eglátogat C sekonics Endre, és egy alkalom ra az 

erdőőr helyett kísérőnek m ellém  szegődik.
Az országút fölött a nagy vágásba m együnk, m égpedig keleti 

sarka felé, ahol reggel a ködben a nagy agancsú hatost láttam. A 
rudas erdő mentén dom bnak cserkelve, előbb a vágás szélén egy

127



m agányos tehenet látunk. Aztán feljebb, bent a rudasban, köze
lünkben m egszólal egy bika. M egállunk és rábőgök. Erre egy 
tehén a nyom ában a borjával egyenest nekünk jön, öt lépésről 
észrevesz, félreugrik és visszaszökik, am erről jött. Nehány m á
sodperc múltán csapáját követi egy hosszú agancsú, derék tízes 
bika. Meglőhetnénk, de igazán nem selejtes bika.

K im együnk a sarokra, rajta túl a vágás szélén egy nagy tuskó 
m ellett letelepedünk a fűbe és várjuk, hogy alattunk a nagy haj
latban, a vágásban vadat lássunk.

1/2 5-re jár az idő, felhős az ég és keletről fúj a szél.
M essze tőlünk, a cserjék között felbukkan egy borjú. N éhány

szor bőgök, de a bikák még hallgatnak. Aztán azon a tájon, ahol 
a borjú m ászkál, tőlünk vagy 50 lépésnyire egy kis bikát fedezünk 
fel. Rövid kis agancsának egyik szárán háromágú korona van. 
C sekonics azt m ondja, m eg kellene lőni, akár selejtes, akár nem; 
túl sok a szarvas a területen. M ostanában nem elég nyugodt a 
kezem , hogy ilyen m esszire lőjek, a puska feltám asztására sincsen 
jó alkalm am , hát m egkísérlem  becserkelését. Körülm ényes, bajos 
feladat. A vágás fölött, a rudas erdő szélén, a nyiladékon lemegyek 
addig a cserkészösvényig, am ely a látott kis bikától vagy 200 
lépésnyire egyenest levezet a hajlatba. Ámde az ösvényről a m a
gas cserjéktől sem m it sem látok. M egkísérlem  a bikát m egszólal
tatni, hogy tudjam , merre van. Rábőgök. M eglepően közel felel 
egy bika. Majd ham arosan három -négy bika bőg a vágásban.

Egyre-m ásra bőgök és ingerlem közelem ben a bikát, remélve, 
hogy valahol a m agas cserjék között m eglátom. Lassan felém tart, 
m ár csak 50-60 lépésnyire van tőlem , bőségem re folyvást felel, de 
nem kerül ki olyan helyre, a vágásnak olyan hézagába, ahol 
m egláthatnám .

Közben m esszebbről, északi irányból két bika felel bőgésemre, 
és úgy hallik, hogy felém tartanak.

A közelem ben lévő bika sokáig egyhelyről felesel velem, aztán 
hallom , hogy az ösvénnyel párhuzam osan a hajlatba lejjebb vo
nul. C sendesen követem , illetve haladok vele párhuzam osan, 
m ajd m egint bőgök. Közelről felel, de cserjék takarják. Az ösvé
nyen óvatosan tovább lopakodva, egyszerre csak m eglátom  tőlem 
50 lépésnyire egyik agancsszára fehér végét. M egint egy magas
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cserje m ögött áll, de nem m ozdul; agancsa állásáról látom , hogy 
felém figyel. Ha egy lépéssel tovább m egyek, m eglátom , de 
ugyanakkor a bika is m eglát engem  és elugrik, m ielőtt lőhetnék. 
Kínos a helyzet. Nem m ozgulhatok. Lövésre készen, archoz em elt 
és botom hoz fogott puskával várom , hogy takarása m ögül előlép
jen, de egyhelyben állva, egyet-egyet rekedten bőg. Hangja, bőgé- 
se különös, hol nagyon fiatalos, hol érettebb. Egyszerre úgy hal
lom, hogy hangja távolodik. Lassan továbblépek. Abban az irány
ban, ahol a bika az imént állt, vagy 30 lépéssel m esszebb, egy 
hosszú agancsot látok a lombban eltűnni, de a következő pillanat
ban a látni vélt agancson innen, tőlem alig 50 lépésnyire a bokrok
nak kis nyílásában m egpillantom  a keresztbe álló bika egész 
alakját. Lebújok a fűbe, nehány lépéssel odébb csúszom , bokor 
takarása m ögött felem elkedem , csak a bika fejét látom , ráfogom 
a puskát és várom, hogy helyéről elm ozdulva, teste is szabaddá 
váljék. A bika egyszer, kétszer, három szor riaszt, hirtelen m egfor
dul, elugrik és puskám  elsül.

Nem állíthatom , hogy éppen akkor sült el, am ikor akartam , 
m égis úgy éreztem , hogy a távcső célzókeresztje rajta volt. H elye
sebb lett volna, ha a zsebem ben lett volna és ilyen közelről szabad 
szem m el és kapásból lőttem volna. Egyebet nem tudok. A bika 
eltűnt és nem hallottam  sem m it, sem futását, sem rogyását. Köz
ben annyira alkonyodott, hogy a vért csupán m eglátni m ár nem 
lehetne.

Csekonics m esszelátóhelyéről a színjáték egy részét végignézte 
és lövésem után tüskén-bokron át lerohan hozzám. Vérebe vele 
van. Meg akarja vele kerestetni a bikát, de a kutya annyira izga
tott, a sok friss csapán az erős szag annyira m egzavarja, hogy 
ide-oda húzkodja gazdáját, de nem megy el a csapán. Egyébként 
pedig besötétedett.

Nem bízom  hozzá, hogy a bikát m eglőttem . Úgy látszik, m os
tanában minden m ásodik bikát elhibázom , illetve m inden terüle
ten előbb elhibázok egy bikát, m ielőtt a m ásikat elejtem.

Csekonicstól aztán hallom , hogy az egész idő alatt két bika volt 
közelem ben -  a dom btetőről m essziről nézte őket - ,  m égpedig 
egy igen hosszú agancsú hatos -  bizonyára a ma reggel a ködben 
előlem  m eglépett bika -  és egy nála kisebb, feltűnően világos
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agancsú bika. Mind a kettő közel egym áshoz bőgött. Ezt nem 
vettem  észre, pedig feltűnt a kétféle hang. A két bika közül a 
kisebb agancsúra lőttem. Holnap keressük!

C sekonics éjjelre Lovasberénybe, Czirákyékhoz megy, én vak
sötétségben elballagok a vadászházhoz.

Október 2. Hajnal előtt 4 órakor Major, az erdőőr megzörgeti 
szobám  ablakát és jelenti, hogy esik az eső. Az ágyból kikiáltok 
neki, hogy majd akkor keltsen, am ikor az eső elállt.

5 órakor m egint beszól hozzám , hogy az eső már elállt, csak 
„vékonyan ködöz" Erre felkelek, noha határozottan jól esik az 
ágyban feküdni.

6 órakor indulunk útnak. Az eső az erdőőr szerint „ködöz" 
Szerintem  szitál, szem ereg vagy szem etel. H arm athoz hasonló 
apró vízcseppekkel borított esőgallérom  alatt melegem van és 
m egizzadok.

A nagy vágásban cserkelek. A ködben 80 lépésig homályosan 
lehet látni. Az em ber azt hiszi, tisztán lát, de csalódik. A köd 
elkeni, szétm ázolja a dolgok rajzát. Három helyen ugornak meg 
közelünkben olyan szarvasok, am elyeket m ár előbb kellett volna 
m eglátni; először egy csapatban öt-hat tehén, majd egy m agányos 
tehén és m ég tovább egy gyenge bika. Ezekkel a szarvasokkal 
m indjárt az első fél órában találkozom , aztán harm adfélóráig a 
vágásban és fölötte a rudas erdőben cserkelve egylátalán sem mit 
sem  látok.

A fácánok viselkedése m utatja, hogyan terjed ködös levegőben 
a hang. N oha tökéletes csendesen járunk, a fácánok m ár 40-50 
lép ésrő l észrev eszn ek , m egh allják  lépéseink et és lárm ásan 
szárnyra kelnek.

8 óra felé a rudas erdőben egyet bőg az alighanem már ismert, 
tegnap délután látott bika.

9 óra felé a tetőnyiladékról, a „tuskó" mellől messze, lent a 
hajlatban egy magában járó tehenet látok.

1/2 10 után -  m egbeszélésünk szerint -  vérebével és két erdő
őrrel a tegnapi rálövés helyére megjön Csekonics, és a vizes 
vágásban hasig átázva m egkíséreljük tegnapi bikám at m egkeres
ni. Egyáltalán sem m it sem találunk. Vagy elhibáztam , vagy vala
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mi olyan lövést kapott, am elyet elvitt nehányszáz lépésnyire. 
M iután a sebzésnek sem m i jelét sem  találtuk, csapán követni nem 
tudjuk.

Délután kísérőim az egyik fiatal Cziráky grófnő és Varsányi 
erdőőr. Kocsival jönnek 1/2 4-kor értem  és barkácsolással kezdjük. 
Arra járunk, amerre szom baton -  első reggel -  M ajor erdőőrrel 
cserkeltem , a Vaskaputető felé és tovább, a Bikavölgy felé.

Egy tisztáson két tehén és egy borjú a fűben fekve szárítkozik 
a délelőtti eső után. Egy darabbal odébb, ugyancsak a tisztáson, 
egy tehén a borjával kel fel a fűből. Aztán egy nyiladékon 
m essziről látunk egy heverő tehenet, majd egy dom btetőn bokrok 
m ögött m enekül a kocsi elől egy csapat szarvas. A lovasberényi 
vadaskertben a szarvasok nagyon bizalm atlanok a kocsi iránt, 
m ár ism erik tapasztalatból.

Barkácsolva még egy tehenet, borjút és m ellettük egy nyársas 
bikát, majd egy sűrűségben heverő kis hatos bikát látunk. Aztán 
leszállunk a kocsiról és fél óráig gyalog cserkelünk olyan helye
ken, ahol Varsányi erdőőr biztosan remél szarvasokra akadni. 
Közben ismételten bőgök, de a bikák nem felelnek és egyáltalán 
sem m i vadat sem látunk.

Előkerítjük a kocsit és m egint barkácsolunk, de nagy területet
-  egyre szálasokban -  bejárva, nem találunk szarvast.

M ár alkonyodik, és a vadászkastély irányában haladva, na
gyon gyérített szálasban, völgyhajlatban két dom boldal aljában 
ereszkedünk lefelé. Egyszerre jobb oldalt, 80 lépésnyire fölöttünk 
egy tehén és borjú sötétlő alakja ötlik szem em be. N ézegetjük, 
tovább döcögünk és m eglátjuk az alattuk álló bikát. A kocsi éppen 
egy ölfarakás mellett halad el, ez nekem való takarás. Egy ugrással 
m ögötte termek és a m esszelátóval m egnézem  a bikát. A világos
ság m ár nagyon fogytán van, bajos a bikát helyesen m egítélni, 
csak azt látom, hogy nem koronás, de aránylag elég hosszú szárú 
hatos vagy nyolcas. Az agancs vége hosszú nyárs. Csekonics ma 
azt m ondta, ne túlozzak a válogatással, hiszen nem csak selejtezni, 
hanem a bikák szám át apasztani is kell. Hát rászánom  m agam at, 
hogy ezt a bikát elejtem .

Az ölfarakás tetején nagyszerű feltám asztási alkalm am  van. 
Ám de a bika elindul és a lejtőn fölfelé ballag, m ár 100 lépésnyire
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van tőlem , egy tehén futva feléje tart, több szarvast látok a fatör
zsek között és m ögött ide-oda lépkedni, s az esti szürkületben már 
csak olyan hom ályosan látok, hogy nem tudom , m elyik a bika. A 
m esszelátóval kutatom. Aztán m egint felfedezem  a bikát, farral 
van felém és legel. Erre rézsűt hátulról rálövök. Úgy rémlik, hogy 
helyben össze rogy, nem látok sem m it, csak valami erős dübörgést 
hallok és egyszerre csak megint látok egy szarvast jóval lejjebb, a 
lejtőn lassan keresztbe vonulni. M egnézem  a m esszelátóval, mert 
m ár annyira sötétedik, hogy szabad szem m el nem tudnám m eg
állapítani bika-e vagy tehén. A m esszelátó m utatja, hogy bika. 
H ogy ugyanaz-e, am elyre lőttem, vagy más, nem tudom, de nem 
koronás agancsú, hát gyorsan ism ételek, puszta szájjal tehénhan
gon rábégetek, a bika m egáll, s erre vagy 100 lépésről lapockája 
m ögött oldalba lövöm. M egugrik, nehány lépést fut és elvágódik. 
M ár csak világos hasát látom, am int a fűben vergődik.

Nem tudom , egy bikára lőttem -e kétszer, vagy kettőre lőttem. 
Mind a hárman -  grófkisasszony, az erdőőr és jóm agam  -  felm e
gyünk a m ásodik lövésem re elesett bikához. Szép agancsú, már 
nem fiatal, jégágas nyolcas. Aztán odam egyek az első rálövés 
helyére is, de ott nem fekszik bika. Első lövésem hatását majd 
holnap, világos nappal igyekszem kideríteni. M ár annyira sötét 
van hogy az elejtett bikán sem tudom m egállapítani, két golyót 
kapott-e vagy csak egyet.

Október 3. Am int világosodni kezd, hajnali 1/2 6-kor indulok 
M ajor erdőőrrel cserkelni. A vadászház mögötti nyiladékon az 
országúttól északra eső területre megyünk. Ugyanannak a nyila
déknak folytatásán cserkelünk a nagy vágás nyugati szélén 
dom bnak. Az idő borongós, a völgyekben, hajlatokban, laposo
kon darabosan, foszladozva lebeg, úszik a köd. Még nem jutott 
fel a dom bokra, bár ott is még hom ályos, párás a levegő és jól kell 
nézni, hogy a vad el ne kerülje az em ber szemét.

Tőlünk 250 lépésnyire egy fiatal hatos bika kiállít a nyiladékra. 
M ég szürke m inden, alakja csak hom ályosan látszik. M egkísérlek 
a nyiladék m ellett, a csepőtében valam ivel közelebb lopakodni 
hozzá. Ezt azonban nem várja meg, bevonul a sűrű fiatalosba.
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Eddig egy hangot sem hallottunk. Belebőgök a nagy csendbe. 
M indjárt három bika felel; kettő a fiatalosban, egy meg m essze 
előttünk, a vágásban.

Sietünk a hosszú lejtőn feljebb jutni. A dom btetőn a nyiladékok 
főkeresztezési pontjára érve, m essze bent, a fiatalosba nyúló nyi
ladékon m eglátom  a m ár ism ert nagy agancsú öreg hatost. Tőlünk 
vagy 200 lépésnyire álldogál, csak agancsát és fejét látom, egész 
testét, sőt még nyakát is a terepnek közbeeső em elkedése takarja. 
Nem merem  megkísérlem ilyen m essziről szabadkézből fültövön 
lőni. M agas szénaboglya m ellett állok. Ennek tetejére hasalva, 
biztosan meglőhetnénk a bikát, de a boglyának olyan m eredek, sőt 
függőleges az oldala, hogy képtelenség felmászni rá. Egyszerre 
csak látom, hogy a hatos fején túl még egy nagy agancs im bolyog 
a nyiladék fölött. Csak két koronáját látom; a m ár ismert derék 
tizennégyes. Belebőgök a tülökbe. A tizennégyes agancsa helyén 
m arad, csak jobbra-balra fordul, az öreg hatos ellenben lassan 
lépkedve, bevonul a sűrűségbe; helyén egy tehén feje jelenik meg.

C serkelésünk irányát folytatva a dom btetőn túl, a lejtőn lassan 
tovább cserkelünk, még remélem a vágásban bőgött bikát m eglát
ni, hiszen nem lehetünk messze tőle. Egyszerre a nyiladék szélén, 
tőlünk 150 lépésnyire m egjelenik egy kis bika. Rövid, hitvány 
agancsa van. Az ilyet ezen a területen selejtesnek tartják, én azt 
m ondom , csak fiatal. M égis ráfogom  a hosszú botom hoz tám asz
tott puskát. A bika lassan lépkedve átvonul a nyiladékon, rábége- 
tek, hogy m egállítsam , de nem hederít rá és nem áll meg, erre a 
sűrűség szélén ballagtában rálövök. A bika eltűnik.

M indjárt m egnézzük a rálövés helyét és habos tüdővért lelünk 
rajta. Ez a dolog tehát rendben van. A bikát megkeresni későbben 
jobban ráérünk. Azt m ondom  az erdőőrnek, m enjünk tovább, ma 
reggel még egy bikát akarok lőni, hiszen még csak 6 óra múlt. Az 
erdőőr vigyorog.

Nagyot járunk a vágásban ide-oda, és sokáig nem látunk sem 
mit. Az em ber belefárad az igen nagy figyeléssel, figyelm ességgel, 
kutatással járó igen óvatos, lassú járkálásba és bizony m egesik, 
hogy ébersége időnként egy darabon kissé alábbhagy, m égpedig 
rendszerint éppen olyankor, am ikor a legjobban kellene vigyáz
nia. Ez az oka és m agyarázata, hogy egy nagy öreg bikát -  nem
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tudom  hatos-e vagy talán nyolcas -  későn veszek észre. Am ikor 
m egpillantom , m ár m enekül és eltűnik. A vágásból egy darab 
szálasba fut. O tt a nyiladékon m ég lesem, majd keresem, de csak 
egy tehenet látok.

8 óra felé felérünk a dom btetőn annak a bizonyos vegyeskorú, 
bokros, hol sűrű, hol hézagos, ligetes sarjhajtásos rudaserdőhöz, 
am elyhez m ostanában nagyon bízom , mert mindig van benne 
szarvas. Északról délnek nem m ehetünk át rajta, mert széllel 
járnánk. Leballagunk m ellette az országút felé, hogy m egkerüljük 
és szél alá jutva, cserkeljünk át rajta. Ám de sarkában, közel az 
országúthoz egy csapat szarvas észrevesz bennünket, kifut belőle 
és előttünk a fokozatos felújításban iram odik völgynek. Hat tehén 
után fut egy kis és egy nagy bika. Az előbbit m eglőném , de hiába 
bőgök, böffentek, bégetek rájuk, nem állnak meg és az országúton 
túl elm enekülnek.

Mi is lem együnk az országútra és a rudas erdő délkeleti sarká
hoz. Onnan cserkészösvényen nagy óvatosan felcserkelünk ben
ne a tetőre, majd közepén hosszat, a nyiladékon szél ellen nyugat
nak. Ezúttal első ízben m ondom  az erdőőrnek, ne járjon közel 
m ögöttem , maradjon el tőlem  m ennél m esszebb. A talaj ott csupa 
kőtörm elék, csak gum italpú cipővel lehet rajta nesztelenül járni. 
O lyan lassan és óvatosan lépkedek, hogy nincsen az a vad, amely 
bárm ilyen közelről m eghallana.

Egyszerre m egtorpanok. Vagy 50 lépésről egy szarvas m ozdu
latlan, vörös törzsét látom balra előttem  az alacsony törzsű fák 
között. Elejét és fejét lomb takarja. A m esszelátóval kutatva kere
sem  fejét a lombos gallyak között, de nem látom. Egyet előre kell 
lépnem . M ár látom agancsát és m indjárt tudom, hogy olyan bika, 
am ilyet m agam nak kívánok. Igen nagy agancsú hatos, esetleg -  
ha jégága is van -  nyolcas. Az agancsszárak hajlott vége két 
hosszú kard. Valami vén bika. Ha az em ber selejtez, elsősorban 
ilyet kell lőnie. A bika a fák alsó ágairól tölgylom bot legelve, 
lassan elm ozdul helyéről és eltűnik. Annyi a takarása, hogy sem 
m it sem látok belőle. Ismét két lépéssel előbbre megyek és megint 
m eglátom  agancsát és fél fejét. A puskát botom hoz fogva lövésre 
készen várom , hogy a bika takarásából kim ozduljon, és célba 
vehessem  olyan részét, am elybe beleereszthetem  a golyót.

134



A bika -  közelségem et, halálos veszedelm ét nem sejtve -  nagy 
nyugalm ában lassan elfordul, kényelm es m ozdulatokkal elindul, 
bal oldalát m utatja, m eglátom  nyakát, lapockáját... és rézsűt há
tulról bordái közé lövök. Helyben felpattan, elrohan és m indjárt 
hallom zuhanását és vergődését.

Ham arosan mellette vagyunk; a rálövés helyétől 40 lépésnyire 
fekszik. Nagyon örülök neki. Életem nek talán legöregebb bikája. 
K orát 15-20 esz ten d ő re  b ecsü lö m . Jég ág as p áros n yo lcas, 
agancsszárának hossza egy méter. Ilyet kívántam itt m agam nak.

Délelőtt 1/2 10-től 1/2 3-ig eltelik az idő azzal, hogy három 
bikám at egyfogatú szekérrel a vadászházhoz szállítjuk, fényképe
ket készítek róluk és levágom agancsukat, illetve koponyájukat.

Először tegnap este lőtt bikám ért m együnk. Öröm m el állapí
tom  meg, hogy mind a két golyóm at m egkapta, tehát nem két 
bikára lőttem. Az első golyóval hátulról com bja közé hasba lőt
tem, a m ásik golyó szívét járta át.

A ma reggel elsőnek lőtt kis bika vércsapáját a fiatalos sűrűsé
gében -  csodálatosképpen -  körülbelül 200 lépést követjük, mire 
rátalálunk, pedig a lehető legjobb lövést kapta; a golyó mind a két 
tüdőszárnyat ütötte át, keresztülm ent rajta, s m ára  rálövés helyé
től világos, habos tüdővér szóródott szét két oldalt csapája m el
lett. Pudvás végű páros kis nyolcas.

Utolsónak az öreg nagy bikát tesszük fel a szekérre, de előbb 
ott, ahol elesett, fényképeket készítek róla.

A bikák szállítása közben a déli órákban is látok szarvasokat. 
Két helyen egy-egy borjas tehenet, a harm adik helyen csak egy 
tehenet látok.

Délután 1/2 4-kor megint az egyik fiatal Cziráky grófnő jön 
értem  kocsival és estig csak barkácsolunk. Az országút fölötti 
területen kezdjük. A fiatalosban egy szekérúton a már ismert és 
im m ár harm adszor látott derék tizennégyest fektében érjük. Az 
utak keresztezési pontjáról nézegetjük vagy 70 lépésről. Aztán a 
nagy vágásban igen nagyot járva, sokáig nem akadunk vadra, 
végre a vágás északi részében egy tehén, ünő és borjú menekül 
m ár m essziről a kocsi elől.

A bakon ülő M ajor erdőőr zsörtölődik; jobban szeretne az 
országút alatt, a terület déli részében vadászni, bizonyára azért,
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m ert az a rész az ő járása. Ráhagyom , hogy m enjünk oda, noha 
biztosan hiszem , hogy a nagy vágásnál jobb hely a területen 
alkonyattal nincsen. De nem bánom , legyen meg az erdőőr aka
rata.

H am ar odaát vagyunk és a Vaskaputető körüli rudasokban és 
lécesekben még egy órát barkácsolunk, de csak egy derék bikát 
látunk, az pedig sem selejtezés, sem szám apasztás indokával nem 
ejthető el.

Csend van az erdőben, egy hang sincsen, a bikák m ár nem 
bőgnek. Este megered az eső.

O k tób er 4. Éjfélig esett, csurgott az eső, aztán erős szél kereke
dett. Zúgása a csukott ablakon át szobám ba hallatszott.

4 órakor az erdőőr m egzörgeti az ablakot és jelenti, hogy erősen 
fúj a szél. Kiszólok neki, hogy majd akkor ébresszen, am ikor a szél 
elállt.

1 /2 6-kor m agam tól arra ébredek, hogy csend van, m ár nem zúg 
a szél. U gyanakkor az ablakon kívül m egszólal az erdőőr és 
ugyanezt jelenti.

1/2 7-kor indulunk cserkelni. Ráhagyom  M ajorra, határozza 
m eg, merre m enjünk; a nagy vágáshoz a viharos éjszaka után és 
ilyen későn reggel m ár úgysem  bízom . Az országút alatt a fiata
losok között, a rudas- és léces erdőben járunk ösvényeken és régi 
szekérutakon.

Fél órát m ehettünk, am ikor egy ritka tölgyes lécesben, enyhe 
lejtőn, 80 lépésről fölöttem  egy hitvány kis bikát pillantok meg. 
A gancsa vékony szárú hatos. Nem vizsgálgatom , látom, hogy 
golyót érdem el, hát lapockán lövöm. Egyet ugrik, húsz lépésnyire 
elfut, elesik, kicsit m ég rugdalódzik és elterül. Ekkor látom csak, 
hogy nem messze tőle, a dom btetőn egy hasonlóképpen silány 
m ásik bika álldogál. M ár készülök ezt is m eglőni, de helyéről 
elindul és lassan lépkedve a tetőn át elmegy. Az elejtett kis bika 
felé cserkelve aztán 40 lépésről egy bokortól félig takart harm adik 
szarvas feltűnően vörös törzsén akad m eg a szemem. Fejét nem 
látom , csak hasa aljáról tudom , hogy valam i igen hitvány kis bika. 
N em  kérek belőle, elég volt a rongyosokból, bár biztosan selejtes. 
A m ikor végre észrevesz és elfut, látom, hogy tavalyi születésű 
bika, de agancsa helyén még csak két kis szőrös gomb van.
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Sokat járkálva m egint sokáig sem m i vadat sem találunk. Az 
erdőőr úgy véli, a szarvasok m ár elbújtak, elfeküdtek a sűrűsé
gekben. Pedig nem úgy van.

9 óra felé gyéren bokros, világosabb helyen, a szekérút kanya
rulatán előttünk 60 lépésnyire egy hatos bika kel fel fekvőhelyéről 
és elfut. Aztán nem sokára hesonló tisztás helyen, bokrok m ögött 
négy-öt tehén és borjú ugrik el előlünk. Nehány lépéssel odébb 
látjuk a csapat bikáját. A kis erdei réten szabadon áll és nyugodtan 
néz bennünket. Fiatal, derék, szép agancsú villás nyolcas.

10 óra felé, m ár közel a vadászházhoz, öt lépésre közelítek meg 
egy nyugodtan legelő őzgidát. A m ikor észrevesz, úgy m egijed, 
hogy sikítva fut el. M am ája ellenkező irányba menekül. A gida 
még néhányszor visít a sűrűségben.

Délután m egint barkácsololok, m égpedig ezúttal utoljára, mert 
holnap m ár legfőbb ideje, hogy a hivatalba menjek. Kétheti sza
badságom at máris m egtoldottam  három nappal.

Szeretnék még egy bikát lőni. Öt bika elejtésére hivattam  meg, 
az ötödik azonban még él.

1/2 4-kor kezdjük és azzal a szándékkal, hogy majd 5 óra felé 
hajtatunk át az országúton a nagy vágásba, egyelőre a terület déli 
részében barkácsolunk.

Egy nyiladékon egy barkás agancsú nyársast nézünk meg. 
Nem elejtésre való. Aztán nagyrészt takarás m ögött egy m enekü
lő csapat szarvast látunk; bika is van köztük. A M áriavölgy felé 
tartva, két helyen egy-egy borjas tehenet találunk, aztán átm e
gyünk a terület északi részébe.

Sűrű fiatalosban döcög a kocsi lassan dom bnak, rézsűt a nagy 
vágásnak tartva. Egy útkeresztezésnél egy borjas tehenet látunk, 
majd a szekérutak következő keresztezésénél valam ivel világo
sabb, tágasabb helyen, a fiatalosnak kis tisztásán 60 lépésről egy 
derék bikát pillantok meg. Nyugodtan áll és bennünket néz. 
M egállítom  a kocsit és mi is nézzük a bikát. Meg sem mozdul. -  
Öreg hatos -  mondom . -  Nem öreg, fiatal! -  súgja a m ellettem  ülő 
Major. -  D ehogy fiatal, öreg -  szól a kocsis mellett a bakon ülő 
Varsányi, a m ásik erdőőr. Erre gyors elhatározással -  a kocsin ülve
-  a bikát lapockán lövöm. Jól jelez, vagy tíz lépést fut, m egáll és 
elesik.
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M indjárt hozzám együnk. Nem hatos, hanem  nyolcas. Rövidke 
jégágait az élő bika fején nem vettem  észre. Aztán, hogy fogait 
vizsgálom , nagyon örülök neki. Nekem volt igazam és Varsányi
nak. Tízévesnél biztosan öregebb, hanyatló bika.

M indjárt lefejtem koponyáját és visszahajtatok a vadászház
hoz. Sietnem  kell a csom agolással, hajnalban hazautazom ... öt 
bika agancsával. M ég olyan jó dolgom  nem volt, hogy öt és fél nap 
alatt öt szarvasbikát lőttem.

Késő alkonyattal a M áriavölgyben, a réten egy nagy csapat 
szarvas legel; lehetnek vagy tizenöten. A kocsi elől beszöknek a 
fiatalos sűrűségébe.

GYARMATPUSZTA (Komárom megye)
Október 18. Én egy dám lapátosra hívattam  meg ide, Borovi- 

czény egy lapátosra és egy m uflonkosra kapott m eghívást. C se
konics szívességből és érdeklődésből hoz le bennünket gépkocsi
ján  hazulról 40 perc alatt Gyarm atra. Délután 3 órakor Speer Lipót 
barkácsoló kocsiján behajtatunk a vadaskertbe. A délután igen 
rövid, 5 órakor m ár sötétedik. Sok időt fecsérlünk egy dámlapá- 
tossal, am elyet B orov iczén y -v élem én y e szerint három szor m eg
lő -  a jelek  szerint három szor elhibáz. Aztán egy m uflonkost hibáz 
el, s végül, am ikor már alkonyodni kezd, egy kost m égiscsak 
sikerül elejtenie. Én nem jutok lövéshez. Am ikor már javában 
alkonyodik, ugyan látok egy lapátost, amellyel m egelégednék, de 
elm enekül, m ielőtt ráfoghatnám  a puskát. Este 7 órakor megint 
Budapesten vagyunk.

FELSŐBABÁD (Pest megye)
Október 22. Az első őszi hajtóvadászat Farkas Jancsinál. Mint 

rendesen, m a is tökéletes a rendezés, a hangulat, minden körül
m ény -  még az időjárás is - ,  tehát tökéletes a siker is. Heten 
vagyunk puskások, 40 a hajtónk. A nagyjában m ár csupasz, lom b
talan kis erdőligeteket hajtatjuk meg. Süt a nap s a széltől védett 
helyeken olyan m eleg van, hogy csaknem  lekívánkozik az em ber
ről a ruha. Az eredm ény összesen 102 fácánkakas, 50 nyúl, kilenc 
fogoly, négy szalonka, egy haris, egy őzgida és egy szajkó, vagyis 
168 darab. Nekem nem volt olyan jó napom, amilyen itt rend
szerint van és ma is lehetett volna. Fél évig nem volt serétes puska
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kezem ben, az első hajtásokban gyakorlat híján néhányszor csú
nyán hibáztam , általában gyéren jött felém a vad, úgyhogy az egy 
puskásra eső átlagnál csak valam ivel többet lőttem.

A magam  eredm énye 17 fácánkakas, hat nyúl, két fogoly  és két 
szalonka, vagyis 27 darab 65 tölténnyel.

GYARMATPUSZTA (Komárom megye)
November 4. Éjjeli sötétségben, hajnal előtt 3/4 5-kor indulok 

Erzsivel hazulról bérelt gépkocsin. 6 órakor fordulunk be G yar
m aton Speer Lipót erdőgondnok udvarára. De még sötét van és 
m eg kell várnunk, hogy m egvirradjon. Ilyenkor egy-két korty 
pálinka jól esik. Aztán 1/2 7-kor hajtatunk be a barkácsoló kocsin 
a vadaskertbe.

Szürke, borongós az idő, nyirkos a levegő, ritka, ködszerű pára 
parányi csillogó cseppekké verődve rakódik az em ber ruhájára. 
Hideg van, mintha az őszutó már végét járná, m intha az idő már 
télire akarna fordulni. Hiába rem éltem  mára verőfényes szép őszi 
napot, hogy fényképezhessek, m ár a reggel olyan sötét borulással 
kezdi, hogy örülnünk kell, ha a felhők nem ereszkednek lejjebb és 
az eső nem rontja el a kis vadászkirándulásunkat.

Szürke a lombját hullatott erdő is, szürkék a csupasz fák, csak 
a rétek még zöldek, különösen szép zöld- és barnatarka a nagy 
gesztenyésben a hosszú, egyenes ritka sorokba ültetett fák alatt a 
gyep és foltos takarója, a széltől helyenként összehordott vörös
barna gesztenyeharaszt.

Ebben a világos gesztenyésben érünk négy derék lapátost ne
hány tehénnel. M ár m essziről kotródnak el a kocsi elől. Nem 
sietős a dolguk, mégis látszik rajtuk, hogy nem szeretik a kocsi 
közelségét és bár helyenként m eg-m egállva, felénk figyelve, 
avagy egyet-egyet a legelőn harapva, szaporán lépkedve távolod
nak tőlünk. Vagy 200 lépésről nézegetjük őket, s az egyik lapátost 
határozottan elejthetőnek nézem , de nem akarom elsietni a dol
got, főképpen nem akarok ma tíz perc alatt végezni. N ézegetni és 
válogatni szeretnék, és azt sem bánnám , ha ezzel eltelne a mai 
nap, és lapátosom at -  a ma szerzett tapasztalatok alapján -  esetleg 
más alkalom m al lőném meg. Lassan utánuk döcögünk, hogy 
közelebbről nézhessem  meg őket, de ezt nem tűrik, a hajlatból a
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dom boldalra vonulnak, behúzódnak a sűrű fiatalosba, és Speer 
azt m ondja, ezekkel ma m ár nem találkozunk.

A lighanem  jó alkalm at szalasztottam  el, de túl könnyen elérhe
tő sikert nem becsülöm , és utóvégre nem csak lőni, hanem vadász
ni is akarok.

A szom szédos dom boldalon, a hézagosabb, alacsonyabb vá
gásban, még egy csapat dámvad menekül előlünk hegynek, és a 
tetőn át szem ünk elől tűnik.

Tovább barkácsolunk és ham arosan látunk még egy csapat 
dám vadat. Ezek között is van nehány lapátos, de egyik sem 
elejtésre való, m ár legalább nekem  nem az.

O débb nagy csapat m uflonra akadunk. Ez a vad azonban itt 
jóval bizalm atlanabb a dám vadnál, és bizony bajos lenne rende
sen lövésre kapni. Közeledésünkre m ár messziről kereket old, és 
m egállás nélkül, hol futva, hol baktatva menekül előlünk. Egy 
igen derék kos van a csapatban, jókora vastag csigája egészen 
körbehajló és széles a terpesztése. Lőni nem lőhetem, látni pedig 
ilyet m ár eleget láttam, hát tovább hajtatunk.

Fiatal cserestölgyes szálasban még egy csapat m uflonnal já
runk hasonlóképpen.

A dom boldalakon, a szálerdőben ide-oda forgolódva feljebb 
kerülünk, m ajd, hogy nem akadunk több dám vadra, visszafordu
lunk és egy egyenes nyiladékon döcögünk végig.

Jobb oldalt, a szálasban két gyengébb lapátost látunk, aztán 
nehányszáz lépéssel tovább, bal oldalt, a rudas erdőben megint 
két lapátos álldogál és nézi a kocsit. Az egyikre m indjárt azt 
m ondjuk, hogy hitvány, de a m ásikat figyelmesen nézzük. Velünk 
szem befordult, lapátja élét látjuk, nem tudjuk szélességét, azért 
m ég habozunk ítéletünkkel. Alig 50 lépésnyire haladunk el m el
lette, egyre többet látunk a lapát szélességéből, a kocsi megáll és 
az erdőgondnok azt m ondja: -  Ezt bátran m eglőheted, nem hi
szem , hogy ma ennél derekabbat találunk.

Én is úgy látom, nincsen célja a további habozásnak és keresés
nek. Le sem szállók a kocsiról, csak féloldalt hátrahajolva ráfogom 
a puskát, és mivel m ellső felét fatörzsek takarják, nyakon lőni 
pedig nem  akarom, utolsó bordája fölött gerincen lövöm. Helyben 
elvágódik.
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Am ikor mellette állunk, az erdőgondnok azt m ondja, meg 
lehetek vele elégedve, a vadaskert legderekabb lapátosai közül 
való.

8 órára jár az idő, de fényképezésre m ég kevesellem a világos
ságot. Időtöltés céljából még egy órát barkácsolunk, m ég két-há- 
rom dám vadat és négy-öt őzet látunk, aztán 9 óra felé m egint 
elejtett lapátosom nál vagyunk és nehány fényképet készítek róla.

Később Speer udvarán a vadőr azt m ondja, a vadaskertben 
csak egy lapátost tud, am ely az enyém nél bár nem sokkal, de 
derekabb. Bizonyára az, amelyre barkácsolásunk kezdetén a gesz
tenyésben nem akartam  lőni.

Délben otthon vagyunk, Budapesten.

GARAMLÖK (Bars megye)
N ovem ber 12. Borongós, enyhén hűvös késő őszi idő, szem e- 

reg a köd, sárosak, csúszósak az utak, puha a föld, nyirkos a 
levegő. Reggel 7 órakor indulnak a puskások négy gépkocsin 
Budapestről Esztergom -Párkánynánán át Léva felé, az egy évvel 
ezelőtt még a csehektől m egszállt területre. K ittenbergernek, a 
három tagú bérlőtársaság egyik tagjának vendége vagyok.

Körvadászat nyulakra! Tizennyolc puskás 72 hajtóval négy 
kört alakít. Az eredm ény 208 nyúl és 57 fogoly. Engem  a vad ma 
került, alig-alig jött felém, ezért csak 12 nyulat és két foglyot lőttem.

Este 8 órára érek haza.

LOVASBERÉNY (Fejér megye)
N ovem ber 18. Indulás a Kecskem éti utcából Csekonics Endré

vel délután 1/4 2-kor, majd egy óra száguldás következik, aztán 
1/2 3-tól 1/2 5-ig gyalogszerrel cserkelek a terület nyugati részé
ben. Derült az idő és hideg északi szél fúj. Zörög a haraszt az 
em ber lába alatt, bajos dolog ilyenkor a vadat m egközelíteni. 
N ehéz is m eglátni a barna-szürke-tarka lécesekben, rudasokban. 
Cserkelésem  elején egy m agányos darabot dom boldalon 80 lépés
re m egközelítek. A rudas erdőben a fatörzsek annyira takarják, 
hogy még azt sem tudom  m egállapítani, ünő-e vagy nyársas. Ez 
azonban nem fontos, mert az állom ányt apasztani kell. Csak derék 
bikát és borja mellől a tehenet nem szabad ellőni. A keresztbe álló
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szarvasból csak egy darabot teste közepéből nem takarnak a fák, 
hát odalövök gyom ra tájára. Lövésem  hatását nem látom, a szar
vas nem jelez, csak elugrik, felballag a dom bhátra és eltűnik. 
Keressük, nyom ozzuk, de sem m it sem találunk. Kísérőm , az er
dőőr azt m ondja, jól hallotta a golyó puffanásszerű becsapódását. 
H olnap majd vérebbel keresi.

Aztán több részletben még vagy 30 szarvast látunk, de nem 
jutunk lövéshez. M indig előbb vesznek észre, mint én őket, és 
m eglépnek, m ielőtt lőhetnék.

Csekonics közben barkácsolt; egy tehenet és egy selejtes nyol
cas bikát lőtt.

Este 6 órára hazaérek.
N ehány nap m últán kapok értesítést, hogy az erdőőrök a 

gyom ron lőtt tehenet m ásnap reggel m egkeresték, és a rálövés 
helyétől 200 lépésre m egtalálták.

December 8. H om okos alföldi táj, túlnyom órészt szántóföld, 
kevés szőlő, nehány akácfasor, a legsivárabb vadászterület. Az 
em ber csak jár, ballag, tapossa a hom okot, helyenként a sarat, 
kerülgeti a laposokban a tocsogókat és időnként lő. Egyebet nem 
tesz, nem lát, nem gondol, nem érez, csak elfárad a puha, süppe- 
dős szántásokon a sok járkálástól és megunja az unalmat. Csak a 
társaság igen kedves és kedélyes.

Tizenkét puskás 50 hajtóval három hosszú vonalhajtásban dé
lelőtt 10-től délután 3-ig összesen 51 nyulat, 15 foglyot és három 
fácánt lő. Ebből a m agam  eredm énye csak öt nyúl és egy fogoly. Egy 
vadrucát is lőttem, de vízbe esett és a hajtok nem mertek értem en- 
ni; kutya híján kárba veszett.

Egész nap hideg északi szél fújt, de fagy az idén még nem volt.

ÚJ HÁRTYÁN (Pest megye)

Az 1939-ben elejtett vad

Szarvasbika 
Szarvas tehén 
Dámlapátos 
őzbak

8
1
1

12
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őzsuta 27
Erdei szalonka 7
Vadruca 2
Fácán 22
Fogoly 5
Nyúl 29
Gatyásölyv 1
Egerészölyv 2
Szajkó 1
Kóbor eb 1
Kóbor macska 1
Összesen: 120 db

1939-ben az alábbi területeken vadásztam

Felcsút (Fejér m.); 
Budai hegyvidék

1/8

(Pest m.); 1/21
Lovasberény (Fejér m.); 1/22, D /ll , IX /29-X/4, XI/18
Vizesfás (Békés m.); 1/26, 28-29, IV /23, VI/24-26
Felsőbabád (Pest m.); H/4-5, D/28- 30-31, IV/5, X/22
őcsény (Tolna m.); ü l /24-25, IV/2
Szekszárd (Tolna m.); HI/26, IV /1-2
Nagymaros (Hont m.); IV/3
Tahi (Pest m.); IV/4, V /6 -7 ,17-18, VI/7-8,

VTI/5,13-14,19, 21, IX/1, 7; 14 nap
Pa tea (Somogy m.); V /l-2
Ravazd (Győr m.); V I/28-29, IX /25-27
Bükkzsérc (Borsod m.); 
Med gyes és Rióm falva

VÜ/6-10

környéke (Nagyküküllő m.) 
Rovás és Mártonfalva

VÜ/25-31

környéke (Nagyküküllő m.) 
Zsidve és környéke

Vni/5-9

(Kisküküllő m.); 
Nagyvázsony

vni/io-13

(Veszprém m.); 
Gyarmatpuszta

IX /18-24

(Komárom m.); X/18, X I/4
Garamlök (Bars m.); XI/12
Újhartyán (Pest m.); xn/8.

20 vadászterületen összesen 86 nap
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Vadászati költségek 1939-ben
Felcsút, I. 8. (5 nyúl, 1 fácán) 16 pengő
Budai hegyvidék, I. 21. (1 nyúl, 4 fácán) 9 pengő
Lovasberény, I. 22. - 4 pengő
Vizesfás, I. 26-29. (15 őzsuta,

1 gatyásölyv,
1 kóbor macska) 130 pengő

Felsőbabád, II. 4-5. (12 őzsuta) 26 pengő
Lovasberény, II. 11. (1 szarvasbika) 13 pengő
Őcsény-Szekszárd, III. 24-26 (3 szalonka) 55 pengő
Felsőbabád, III. 28. (1 szalonka) 2 pengő
Felsőbabád, III. 30-31 (2 vadruca) 20 pengő
Szekszárd-őcsény IV. 1-2 (1 szalonka,

1 szajkó) 52 pengő
Nagymaros, IV. 3. - 1 pengő
Tahi, IV. 4. - 5 pengő
Felsőbabád, IV. 5. - 17 pengő
Vizesfás, IV. 23. - 57 pengő
Patca, IV. 30. -  V. 2. - 70 pengő
Tahi V. 6-7 - 20 pengő
Tahi V. 17-18. - 15 pengő
Tahi VI. 7-8. - 14 pengő
Vizesfás, VI. 24-26. - 117 pengő
Ravazd, VI. 28-29 (2 őzbak) 113 pengő
Tahi, Vü. 5. - 53 pengő
Bükkzsérc, Vü. 6-10. (3 őzbak) 88 pengő
Tahi, VD. 13-14. - 7 pengő
Tahi, Vü. 19. - 5 pengő
Tahi, VD. 21. - 5 pengő
Nagy- és Kisküküllő, 
VII. 25 .-V Ü I.13. (7 őzbak) 900 pengő
Tahi, IX. 1. - 14 pengő
Tahi, IX. 7 - 3 pengő
Nagyvázsony, IX. 18-14. (1 szarvasbika) 870 pengő
Ravazd, IX. 25-27 (1 szarvasbika) 170 pengő
Lovasberény, IX. 29. -  X. 4. (5 szarvasbika) 110 pengő
Gyarmatpuszta, X. 18. - -
Felsőbabád, X. 22. (17 fácán, 6 nyúl,

2 fogoly,
2 szalonka) 18 pengő

Gyarmatpuszta, XI. 4. (1 dámlapátos) 30 pengő
Garamlök, XI. 12. (12 nyúl, 2 fogoly) 15 pengő
Lovasberény, XI. 18. (1 szarvastehén) 9 pengő
Újhartyán, XII. 8. (5 nyúl, 1 fogoly) 12 pengő
Összesen: 3067 peng<
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Nadler Herbert 
és vadásztrófeái
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A grO  roszi
mezőgazdasági kisgép- és alkatrész 

szaküzlet-szakműhely

csapágy-csavar szaküzlet

Oroszi Imre
okleveles mezőgazdasági gépészmérnök, magánvállalkozó 

5300 Karcag, Kórház u. 10.

Telefon: (59) 311-651



Nadler Herbert 

1941. évi vadásznaplója után 

(Erdészettörténeti Közlemények, XVI. szám) 

jelen kötetünkben 

a szerző 1939. évi vadásznaplóját 

adjuk közre.
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