
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

35



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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