
nagyobbiknak szára csúnyán hátrahajlik, szem ága csak félara- 
szos, m égsem  m erném  selejtesnek m ondani. Még lehet belőle 
derék bika. Hevesen, de hasztalan udvarol az egyik tehénnek. 
Kénytelen vagyok nyugalm ukat m egzavarni, hogy tovább m e
hessek.

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

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

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

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

Ma délután 30 szarvast láttam; hét bika volt köztük.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sarka felé, ahol reggel a ködben a nagy agancsú hatost láttam. A 
rudas erdő mentén dom bnak cserkelve, előbb a vágás szélén egy
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m agányos tehenet látunk. Aztán feljebb, bent a rudasban, köze
lünkben m egszólal egy bika. M egállunk és rábőgök. Erre egy 
tehén a nyom ában a borjával egyenest nekünk jön, öt lépésről 
észrevesz, félreugrik és visszaszökik, am erről jött. Nehány m á
sodperc múltán csapáját követi egy hosszú agancsú, derék tízes 
bika. Meglőhetnénk, de igazán nem selejtes bika.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egyszerre m egtorpanok. Vagy 50 lépésről egy szarvas m ozdu
latlan, vörös törzsét látom balra előttem  az alacsony törzsű fák 
között. Elejét és fejét lomb takarja. A m esszelátóval kutatva kere
sem  fejét a lombos gallyak között, de nem látom. Egyet előre kell 
lépnem . M ár látom agancsát és m indjárt tudom, hogy olyan bika, 
am ilyet m agam nak kívánok. Igen nagy agancsú hatos, esetleg -  
ha jégága is van -  nyolcas. Az agancsszárak hajlott vége két 
hosszú kard. Valami vén bika. Ha az em ber selejtez, elsősorban 
ilyet kell lőnie. A bika a fák alsó ágairól tölgylom bot legelve, 
lassan elm ozdul helyéről és eltűnik. Annyi a takarása, hogy sem 
m it sem látok belőle. Ismét két lépéssel előbbre megyek és megint 
m eglátom  agancsát és fél fejét. A puskát botom hoz fogva lövésre 
készen várom , hogy a bika takarásából kim ozduljon, és célba 
vehessem  olyan részét, am elybe beleereszthetem  a golyót.
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A bika -  közelségem et, halálos veszedelm ét nem sejtve -  nagy 
nyugalm ában lassan elfordul, kényelm es m ozdulatokkal elindul, 
bal oldalát m utatja, m eglátom  nyakát, lapockáját... és rézsűt há
tulról bordái közé lövök. Helyben felpattan, elrohan és m indjárt 
hallom zuhanását és vergődését.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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