
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.
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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.

87



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.

91



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
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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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