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Felsőbabád
(Pest megye)

Január 9. Másfél napig egyfolytában havazott, tehát bokán felül érő 
hóban fáradságosan járunk. Reggel kellemetlenül hideg van; 
csípősen fúj az északi szél. A bugyi úton sokáig álldogálunk, 
egyhelyben tipródva fázunk, mire a hajtok két szárnyvonala felállt és 
az első U-alakú hajtás megindulhat. A birtok nyugati oldalán, a 
réteken vadászunk két, körülbelül négy és fél kilométeres hajtásban. 
Tehát kilenc kilométert gyalogolunk vastagon behavazott réteken és 
szántásokon végig. Ezen a részen várakozáson alul, kevés nyulat 
találunk. Kevesebbet lövünk, mint amennyit János előirányzott. 
Végül az ócsai út fölött az akácerdőt hajtatjuk meg, és ebben a 
hajtásban bőven találunk nyulat és fácánt.

A 95 haj tóval és hét puskással megrendezett egésznapi vadászat 
eredménye 117 nyúl és 13 fácánkakas. Én jól lőttem, de aránylag 
kevés vad jött rám, ezért a magam eredménye csak 18 nyúl és 
három kakas.
Január 10. Ma csak négyen vagyunk puskások, és 80 hajtóval 
vadászunk a területnek a műúttól keletre eső részén, főképpen a 
zsombikosban, a turjánban és a nádasokban. Megint fáradságosan 
sokat járunk az egyre magasodó hóban, ugyanis ma is egész nap 
havazik. Nincsen olyan hideg, amilyen tegnap volt, de rettenetes sok 
a hó. Jellemző a körülményekre, hogy a hajtok egy tucat élő fácánt 
és egy élő nyulat fognak. A vad a hajtok elől belebújik,sőt 
belefurakodik a hóba és ott meglapul. János élővadat is értékesít, 
ezért az élve fogott vad életben marad, és elszállításáig egy 
gyűjtőkamrába kerül.

Nekem ma rossz napom van, a legtöbb hajtásban feltűnően 
kerül a vad, úgyhogy csak hét nyulat és hét fácánkakast sikerül 
lőnöm, ami aránytalanul kevés, mert négyünk összes eredménye 60 
nyúl, 25 kakas, egy tőkésruca, egy kékgalamb és egy szarka.
Január 11. Úgy mint tegnap, ma is egész nap szünet nélkül havazik 
és északi szél fúj. A harminc centiméteres hóban lassan és nehezen 
járunk. Jancsi ma 40 hajtóval erdőt és nádat hajtat. A havazás 
időnként olyan sűrű, hogy homályos a táj képe, mintha ködös volna. 
Élvezem a tökéletes téli hangulatot, de bosszant, hogy a puskát
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belepő, a csősínre tapadó, sőt keményen ráfagyó hó s az ember 
fagyos ujja rontja a puskázás esélyeit. A vastag ruha, a szőrmés 
bekecs is akadálya a jó lövésnek. Nekem ma is igen rossz napom 
van, kerül a vad, kevés az alkalmam a puskát elsütni és néhányszor 
hibázok is. Csak két nyulat és négy fácánkakast lövök, pedig a mai 
öt puskás összes eredménye 22 nyúl és 29 kakas.

Hortobágy
(Hajdú megye)

Március 25. Reggel 6 órakor kezdem írni ezeket a 
naplójegyzeteimet. A Hortobágyon, valahol a Halastavaktól 
északkeletre, az úgynevezett „Csúnyaföldek”-en, gödörben ülök. 
Ülepem alatt szalma, lábam a gödör fenekén bokán felülig vízben 
áll. Szerencsémre gumitalpu cserkelőcipőm nem ázik át. Lábam feje 
száraz marad, de hideg. Nem merek nagyon mozogni, mert fröccsen 
és minden holmimat bemaszatolja a sárga, agyagos lé.

Még nem voltam tavasszal a Hortobágyon, azért szívesen 
fogadtam tegnap Csekonics Endre kedves meghívását, tartsak vele 
egy kétnapos kiránduláson ide. Azt mondják, a Hortobágy szebb, 
hangulatosabb, madárvilága gazdagabb, változatosabb, a sok 
madárszótól hangosabb tavasszal, mint ősszel. Meg vadászati 
szabadjegyet is kaptam az idén a Hortobágyra a debreceni 
polgármestertől; illik hasznát vennem.

Tegnap délután 1/2 4-kor indultunk Endre gépkocsiján 
Budapestről és 7 órára értünk a híres hortobágyi csárdához. Itt sem 
jártam még életemben.

Ma hajnal előtt 3-kor (az egy órával előreigazított óra szerint) 
keltünk, 4-kor ültünk ketten két szekérre, két órát döcögtünk 
éjszakai sötétségben a fekete síkságon, mire virradással a számomra 
kijelölt gödörhöz értem. A kocsis egész úton kifelé magában danolt, 
hol jól, hol hamisan. Nótája mind a gulyáslegényről és szeretőjéről 
szól. Alighanem a szerelem bántja őkelmét. Később elmondja, hogy 
nyaranta ő is gulyáslegény, csak tavasszal és ősszel a libavadászok 
kocsisa.

A vadászat „gödörásó”-nak nevezett főrendezője vagy irányí
tója, Farkas István, egy tapasztalt, derék, hortobágyi paraszt, öt
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kölcsön kapott, lőtt libát a gödörtől 15-20 lépésre „csali”-nak 
kipöckölt a gyepre, aztán a szekérrel távozva, magamra hagyott.

Tehát ülök a gödörben és várom a libákat. Borús az idő, fúj a 
szél és ma van az első reggel fagy nélkül. Eddig még minden éjjel 
fagyott és hó nemcsak vidéken, az utak mentén az árkokban és 
mindenütt, amerre útközben jártunk, az erdőben, hanem még 
Budapesten, a városban is bőven akad. Az idei tél megint sokáig 
tartott, kegyetlenül zord volt és rengeteg sok volt a hó. Nincs is még 
híre a szalonkáknak, és itt is még hiányzik a tavasszal érkező 
madarak legtöbbje.

Nem vagyok elragadtatva a Hortobágy kora tavaszi képétől. 
Egy-két hét múlva bizonyára üdébb lesz, de most bizony csupasz, 
aszott, sivár, szürke. A liba pedig nem valami bőven, de annál 
magasabban húz. Nincsen kedvemre az olyan lövöldözés, amelynek 
csak igen kis százaléka lehet véletlenül eredményes. Időnként mégis 
megkockáztatok egy-két lövést igen nagy távolságra, de 
haszontalanul. Nem szép vadászat, amikor az ember azzal a 
gondolattal süti el puskáját, hogy „megkísérlem, hátha sikerül”

A változatosnak mondott madárvilágból egyébként nem látok 
mást, csak libát és bíbicet, de az utóbbiakat is elérhetetlen 
magasságban.

9 órakor kisüt a nap. Jóízűen reggelizem hortobágyi szalonnát, 
barna kenyeret és hazulról hozott törkölypálinkát. Aztán jól esik 
szivarra gyújtani.

Körülbelül félóránként akad olyan csapat liba, amelyről azt 
hiszem, hogy talán-talán elérem, és rápazarlok egy töltényt, nagy 
hiába, és elvétve egy-egy magasan, gyorsan szálló bíbicre is 
megkockáztatok egy lövést. Ily módon reggel 6 órától déli 12 óráig 
24 töltényem fogy el, még sincsen libám, csak egy bíbic délelőtti 
puskázásom egész eredménye.

Nagyon messze tőlem, egy istálló alkotta kis tanyánál vár a 
szekér, s a kocsis ahogyan megbeszéltük lesi jeladásomat az 
indulásra. Déli 12 órakor piszkosan, sárosán kimászom a gödörből, 
nagyot kurjantok, karommal hadonászom, s erre értem jön a szekér.

A csárda felé hajtatva, útközben még két bíbicet lövök. Még 
nem költenek, hát nyugodtan lövöm őket a konyhára. Húsuk van 
olyan ízletes, mint a szalonkáé.
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Kocsisom tájszólása mulatságos. Amikor csodálkozom, miféle 
táplálékot találnak most a lovak a csak rövid, aszott avar borította 
legelőn, azt mondja, hogy „kint vautak ezek táilen is a hauban.” 
Csekonicsot „a grauf úr”-nak mondja.

A lovakat most nagy rajokba verődött seregélyek követik. 
Bizonyára csak közelükben találnak most rovarokat.

Feljegyzem még, hogy hiába „peckeltünk ki”csalilibákat, a 
magasan fölöttük húzó csapatok egyáltalán rájuk sem hederítettek.

Ma reggel öten mentünk ki a csárdából libalesre, és csak én 
tértem vissza liba nélkül. A többi négy puskás hat, nyolc, nyolc és 
tíz libát lőtt; igaz,hogy rengeteg tölténnyel, például nyolc libát ötven 
lövéssel. Hogy mégis lőttek nehány libát, annak az a magyarázata, 
hogy olyan tájon lesték, ahol alacsonyabban húzott, mert leszállása 
helyére ért. Az én gödrömből ők sem lőttek volna semmit.

A tölténypazarlásra és a kockázatos puskázásra különben 
jellemző például, hogy az egyik igen jó puskás most itt négy nap 
alatt 200 tölténnyel 33 madarat lőtt, de ezek között nehány bíbic, 
varjú és ölyv is van.

Kedves András barátom ma reggel egy számyazott 
gatyásölyvvel pórul jár. Kezét a madár hosszú, éles, mocskos 
karmaival annyira megsebzi, hogy javasolnom kell, menjen rögtön 
haza, Budapestre, orvoshoz, tetanus ellen védőoltást kérni. Az itt 
talált másik három libavadász is elutazik ma délután, ily módon 
magamra maradok a csárdában.

Délután itt nem szokás esti húzásra kimenni, mert egyáltalán 
nem érdemes.
Március 26. Ma fél órával későbben indulok, mert Csekonics 
tegnapi gödrébe megyek, s ez közelebb esik a csárdához, mint a 
számomra tegnap kijelölt gödör. Tehát 1/2 5-kor ülök szekérre. Ma 
nem viszünk ki „csali’Mibákat. A többi puskásnak is az volt tegnap a 
véleménye és tapasztalata, hogy a libák nemcsak, hogy nem 
törődnek velük, hanem el is kerülik őket. Ez a cselfogás inkább 
későbben válik be, amikor pározni kezdenek, és több a párját 
keresve magában húzó liba. A madarak párzása azonban ez idén a 
tavasz késése folytán ugyancsak késik.

3/4 6-kor a gödörben ülök. Hideg, derült idő van, és korábban 
világosodik, mint tegnap. Tőlem nyugatra, a halastavak irányában
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neszez a sok liba. A mai reggel szebb a tegnapinál. Rucahápogást is 
hallok, s amikor megvirrad, nehány szélkiáltó száll magasan 
fölöttem. Kezdek megbarátkozni a Hortobágy tavaszi képével.

1/2 7-kor kel a nap és megindul a húzás. Ezen a tájon a liba 
általában alacsonyabban száll, mint tegnapi helyemen. Egy csapat, 
hátam mögül jövet, egész alacsonyan suhan el fölöttem; szótlanul 
jött, meglepett, amire észbe kapok, lekéstem a lövés alkalmáról.

A reggeli napsütésben fénylik a sár, csillognak a tocsogók , 
élénken fehérük a levegőben pajkosan zuhanást gyakorló, játékosan 
ide-oda keringő bíbicek tollazata, pacsirták emelkednek 
függőlegesen fel a magasságba és időnként egy-egy csapat liba száll 
el fölöttem, a serétlövés távolságnál valamivel magasabban. Csak 
egy magányos liba jön biztosan elérhetően egyenest felém, ezt 
szépen le is kalimpáltatom, és megnyugtat a tapasztalat, hogy 
bezzeg lelövöm a libát, ha elérhetem.

Három sebzett libám tőlem 5-600 lépésnyire esik le, ezeket 
majd később megkeressük. Messziről látom, hogy az egyikre 
rátalálnak a varjak; attól tartok, hogy kikezdik. Már hozzákészülök a 
Hortobágyon mindig kockázatos vállalkozáshoz, hogy a tocsogókat 
kerülgetve, érte megyek, de egyszerre köd támad és a gödörhöz köt. 
Nem tudom, honnan jött a köd, alulról-e vagy felülről, keletről-e 
vagy nyugatról, de egyszerre csak ellepte a nagy rónaságot olyan 
sűrűén, hogy 40-50 lépésen túl nem lehet látni. Egészen novemberi 
jellegű. Ha rendes húzás volna, igen előnyös lenne a helyzet, ámde 
noha csak reggel 8 órára jár az idő, a húzás megszűnt.

Amíg nem volt köd, öröm volt a Hortobágyot a reggeli 
verőfényben nézni, de aztán nyirkos, hideg, barátságtalan lett a hely 
a gödörben. Unalmas is, mert az ember nem lát libát, és hangját is 
csak igen elvétve hallja valahonnan messziről.

8-tól 1/2 11-ig tart a hideg köd s az unalom, aztán gyorsan 
kiderül, olyan melegen tűz a nap, ahogyan az idén még nem 
melegített, és megint húz a liba. Nem valami bőven és sajnos, 
megint jócskán magasan, de mégiscsak mozog.

Csak egy igen közel mellettem, alacsonyan szálló csapatból lett 
volna alkalmam legalább két libát könnyűszerrel kilőni, de ezt az 
ezúttal legjobb alkalmat elmulasztom. A csapat hátam mögül némán 
és sebesen jött, későn vettem észre és a lövéssel elkéstem.
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Aztán nagy időközökben három olyan lövésem sikerül, 
amelynek örülnöm lehet. Igen nagy magasságból szedek le három 
libát. Az utolsót 1/2 1-kor. Közben unaloműzőnek és tea mellé hideg 
pecsenyének két bíbicet is lövök annak ellenére, hogy lövése tilos.

Mivel idővel aztán már csak igen elvétve és igen magasan száll 
egy-egy csapat liba, 1/2 2-kor értem jön a szekér. Mielőtt a csárda 
felé hajtatunk, megkeressük és szerencsésen meg is találjuk a 
gödörtől igen messze leesett három sebzett libámat. Eszerint a ma 
reggeli hétórás les eredménye hét liba és két bíbic; ehhez az igen 
kockázatos lövésekkel kierőszakolt eredményhez 37 töltényre volt 
szükségem.

Útközben befelé a szekérről egy rajból egy tölténnyel hat 
seregélyt lövök ki ugyancsak a konyhára.

Délután 5 óráig a csárda előtt nyugvószéken sütkérezem a 
napon, aztán a szobámban 1/2 8-ig alszom és általában élvezem a 
semmittevést, amiben ritkán van részem.
Március 27. Hideg szél fuj, derült az idő, az éjszakai sötétségben a 
fekete síkságon csak a nagy vizek, a tocsogók fénylenek és fölöttünk 
ragyognak a csillagok. Ma már 1/2 6-ra érünk a gödörhöz, s mielőtt 
beleülök, negyedórát mellette fel s alá futkosok, hogy 
megmelegedjem.

6 óra felé tőlem félkilométemyire egy sas röptét fel nehány 
csapat libát, egyébként semmi mozgás sincsen.

Aztán 1/2 7-kor emelkedik a nap vörös korongja a keleti párás 
látóhatár fölé, de a liba nem húz. Az ördög tudja, hogy miért nem. 
Talán azért nem, mert kellemetlenül hideg van. Gödörásó 
kísérőmnek alighanem igaza volt tegnap, amikor azt mondta, hogy 
„nem köd kell a Hortobágyra, hanem libahúzás” Egy angolt 
emleget, aki nehány éve egy derült, napos tavaszi reggel virradástól 
délig 105 libát lőtt. Pedig valamikor azt tartottam és írtam, hogy az 
eredményes libavadászathoz köd kell. A valóság az, hogy a libák 
mozgolódását, magas vagy alacsony húzását még sok más 
körülmény befolyásolja, nevezetesen a táplálkozás lehetősége, a 
legelő, a száraz vagy nedves időjárás, a pocsolyák bősége vagy 
hiánya, a szél iránya és ereje, az éjjeli holdvilág vagy sötétség és 
sok egyéb, amit az ember nem tud kideríteni.
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Ma a liba nem húz; negyed órák hosszat még messziről sem 
látok egyet sem. Unatkozom a gödörben és fázom.

Reggel 9 óráig képtelen távolságokra lődözve, mégis elpazarlok 
14 töltényt haszontalanul. Csak két libáról mondhatom, hogy meg 
kellett volna őket lőnöm, de ezeket meg elhibáztam.

9 óra után aztán egyáltalán nem látok libát egész délelőtt. Noha 
derült az idő és süt a nap, olyan hideg keleti szél fúj, bevág a 
gödörbe és átjárja ruhámat, hogy időnként bizony megdideregtet.

Három bíbicet lövök, aztán délben értem jön a szekér.
A tegnapi meleg napsütés következtében a Hortobágy mára egy 

kis zöldes árnyalatot kapott.
Március 28. Tegnap estére sötéten beborult, s már esőtől tartottam, 
de amikor ma hajnal előtt 4 órakor kilépek a csárda udvarára, megint 
a derült, csillagos eget látom.

Kezdődő virradással, 1/2 6-ra érünk megint a gödörhöz. Hideg 
van, de nem annyira, mint tegnap volt, s a szél sem fúj már olyan 
gorombán.

Ma jobban mozog a liba, de sajnos, többnyire elérhetetlenül 
magasan száll. Még jóval napkelte előtt, első lövésemmel sikerül 
egyet egy nagy csapatból kilőnöm, és örülök a jó kezdetnek, hanem 
aztán a folytatás csak olyan haszontalan töltény pazarlás, mint az 
elmúlt reggeleken. Akad ugyan nehány egészen alacsonyan szálló 
csapat is, de ezek meg vízszintesen vannak tőlem a lövéstávolságon 
túl.

Ma egyébként is élénkebb a madárvilág. Nagy seregekbe 
verődött rucák szállnak sebesen valahonnan valamerre, közel a föld 
fölött, ugyancsak csapatosan sárszalonkák suhannak, és magasan a 
levegőben szállnak egyenként és párosán szélkiáltók. A bölömbika 
szól valahol közelemben, a bíbicek jellegzetesen hangos 
számysuhogása meg minden irányból egyre elhallatszik hozzám, s 
végül ma látok az idén először fecskét.

10 órakor értem jön a szekér. Be kell fejeznem a libák lesését, 
mert az 1 órakor induló vonattal haza kell utaznom.

A ma reggeli les eredménye egy liba és két bíbic 16 tölténnyel.
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Budakeszi
(Pest megye)

Április 8. Felsőbabádon két héttel ezelőtt mutatkoztak az első 
szalonkák és három napja látták az utolsót. Onnan tehát már tovább 
álltak. Az idén nagyon késett a tavasz. Későn jöttek a szalonkák, 
viszont korán volt húsvét, s ezek a körülmények együtt okozták, 
hogy az idén nem jártam szalonkalesre. Három-négy napot a 
szalonkák miatt Babádon szándékoztam tölteni, de a húsvéti 
ünnepek ebben megakadályoztak. Most meg már lekéstem róla.

Ma délután kedves Pepák András barátom mondja, 
lelkiismeretét bántja, hogy az idén nem lőttem szalonkát, és a 
háborús állapot okozta, igen súlyos benzinviszonyok ellenére 
gépkocsiján kivisz a budakeszi községi erdőbe esti lesre.

Meleg, borongós az idő, időnként vékonyan szemereg az eső, a 
környéken nehány lövés durran, ketten bizony szalonkát nem látunk.

Ótátrafüred
(Szepes megye)

Május 5. Reggel 7 órakor indulok Csekonics Endrével Budapestről 
és 1/2 4-kor Poprád-Felkán szállunk ki a vonatból. Már jóval előbb, 
a vasúti kocsi ablakából nézegettük a hóborította Magas-Tátra 
messziről fehérlő havasi tájképét. Erről az oldaláról először láttam 
életemben. Eddig csak egyszer jártam a Tátrában, mégpedig 19ló
ban, október havában a Krivánon. Poprád-Felkáról a 
villamosvasúton döcögtünk fel körülbelül 1/2 5-re a fenyőerdő 
övezte Ótátrafíiredre, és a „Tátra - Szanatóriumában szállunk meg.

Kedves András barátom kijelenti, hogy még nem vadászott 
szanatóriumból. Megnyugtatom, hogy én sem. Ugyanis vadászat 
céljából jöttünk a Magas-Tátrába; ennél természetesebb dolog nincs 
a világon! Jómagam nyírfajdkakast óhajtanék lőni, András akár 
nyír-, akár siketfajdkakast lőne, ha akadna. Első benyomásunk az, 
hogy bajosan fog akadni. Az időjárás nem kedvez a nyírfajd 
dürgésének. Az elmúlt éjjel havazott; éjjelenként 8-9 fokot jelez a 
hőmérő fagypont alatt, a szél erősen fuj és nyirkos ködfelhőket terel
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a hegyoldalakon végig. Azt mondják, öt-hat nappal ezelőtt a 
kiskakasok jó időben, vidáman dürögtek, egy vadászvendég 
Ótátrafüred fölöt fiatal fenyvesben három kakast hibázott,de azóta a 
rossz idő miatt elhallgattak. Ahhoz, hogy a nyírfajdkakas megint 
nekimelegedjék a szerelemnek és eszeveszetten udvaroljon, két- 
három nap csendes, napos idő kellene. A siketfajdok - úgy mondják 
- jóval magasabban és a sok hó miatt igen bajosan megközelíthető 
helyen dürögnek. Úgy látom azonban, a főhiba abban van, hogy 
nincsen vadőri személyzet, a kakasok nincsenek kihallgatva, nincs 
hozzáértő vezető, s az ember megbízható jótanács híján nem tudja, 
mihez fogjon.

Egy idevaló kedves fiatalember, a fiirdőigazgatóság egyik 
tisztviselője, maga is szenvedélyes vadász, Höpfner Félix, 
szívességből vállalkozik, hogy a nehézségek ellenére szerez 
alkalmat kiskakas elejtésére, csak meg kell vámunk, amíg 
távbeszélőn a környéken érdeklődik és intézkedik.

Tehát várunk!
Május 6. Délelőtt 10 órától déli 1 óráig Andrással nagyot sétálok - 
odamenet hegynek, visszajövet lefelé a Tarpataki-vízesés irányá
ban, de ebédidőre a szanatóriumban kell lennünk, azért 
visszafordulunk, mielőtt a nagy vízesésig eljutottunk volna. 
Ótátrafiiredről 1000 méternyi magasságból indultunk és körülbelül 
1270 méternyire másztunk fel. Közben a fenyőöv felső részében 
olvadós, összesűrűsödött havon jártunk.

Az idő folyton változik, jön-megy a köd és a sok felhő, hol kisüt 
a nap, hol szemereg az eső, mi pedig puska nélkül csak 
mendegélünk, és azon kesergünk, hogy nagyot süllyedtünk. Nem 
vagyunk már vadászok, csak szanatóriumban lakó turisták. 
Egyébként jólesik a havasi tájon bolyongani és a nagyszerű levegő 
vei tüdőnket tágítani. Közben a szanatóriumból folyik a beszélgetés 
távbeszélőn több irányban, hogy valamerre vadászati alkalmat 
szerezzenek számunkra.

Az a tervünk és szándékunk, hogy ellátogatunk Javorinára is, 
hogy valamit lássunk néhai Hohenlohe Keresztély herceg egykori 
vadászati paradicsomából is. Ha egyebet nem, legalább a vadász- 
kastélyt és benne a sok érdekes trófeát szeretnők megnézni. De erre 
is külön engedély kellene. Megkíséreljük beszerzését!

11



Délután ábrázatunkról a vadászjegy számára fényképet kell 
készíttetnünk.

De sok előkészület kell egy „kiskakas” elejtéséhez! Kezdődött a 
dolog Budapesten a belügyminisztériumba személyesen beadott és a 
honvédelmi minisztériumban is láttamoztató folyamodvánnyal a 
határátlépési engedélyért. Következett a főkapitányságon az útlevél 
érvényességének meghosszabbítása, aztán a budapesti rendőrségtől a 
fegyver kiviteli és visszahozatali engedély; a szlovák követségen a 
fegyver beviteli és kiviteli engedély és a szlovák „vízum” 
megszerzése, pénzátutalás az ótátrafüredi iroda által; a 
menetjegyirodában jegyváltás, egésznapi utazás és végre Poprád- 
Felkán a főszolgabírótól és Szepesszombaton az adóhivataltól a 
vadászjegy megváltása; még szerencse, hogy körülbelül 10 Pengőért 
adnak egy hónapra érvényes vadászjegyet.

Tehát a fényképésznél járunk, aztán nagyot sétálunk az 
országúton Csorba felé és vissza.

Ma két részletben összesen hat órát jártam; a még egyre csak 
gyógyulófélben lévő lábamnak éppen elég munka!

Este elhatározzuk, hogy holnap reggel mindenképpen 
kimegyünk dürgést hallgatni és kakast keresni.
Május 7. Hajnal előtt 4 órakor kelek a háború miatt egy órával 
előreigazított óra szerint - cs kinézek szobám erkély aj táján; csillagos 
az ég és nem fúj a szél.

1/2 5-kor hárman - Csekonics Endre, Höpfner Félix és jómagam 
indulunk a szanatóriumtól. Sok tisztástól ritkított és egyébként is 

hézagos fenyőerüőbcn ballagunk egyre feljebb. Előttünk komoran 
merednek a felhőtlen halványkék égnek a Magas-Tátra napkelte 
előtt még acélszínű, havas, sziklás csúcsai. Egyenest előttünk a 
Szalóki-jobbra a Lomnici-, balra a Gerlachfalvi-csúcs. Régi fogarasi 
emlékek támadnak fel bennem. Akkor is mindig amikor a zergék 
után járva, reggelenként a kaliba mellől fel-felnéztem az erdő fölé 
és a messzelátóval a gyalogfenyő és a sziklák között zergét 
kutattam, valami szorongó érzésem volt, az órák hosszat tartó 
hegymászás komoly, fárasztó és sokszor veszedelmes feladata hatott 
rám előre nyomasztóan; a havasi világ szinte fenyegetve hívott, a 
maga kísérteties némaságában csalogatva ijesztgetett, mintha 
fölényesen várta volna merészségemet.
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Ezúttal csak a fenyves öv felső részébe megyünk, de a 
hegymászástól mindenképpen elszokott lábamnak ez is fárasztó.

Félórai kapaszkodás után önkéntes vezetőm azt mondja, hogy 
már olyan tájon járunk, amelyen kiskakasnak kellene dürögnie. 
Halljuk is mindjárt jellegzetes gurgulázó hangját. De messze van 
tőlünk, és tovább ballagunk, egyre feljebb, állítólag jobb, 
alkalmasabb tájak felé.

6 óra tájt Höpfner megmagyarázza Andrásnak, merre menjen 
egyedül tovább, hol remélhet akár nyírfajd-, akár siketfajdkakast 
találni, aztán velem - egymagasságban maradva - cserkel tovább.

A vegyesen egy-két-, öt-hatméteres luc-, erdei- és vörösfenyők 
között és helyenként kis mocsaras nyíresekben a ropogós hófoltokat 
és a süppedős, vizenyős helyeket kerülgetve, a mohától, erikától és 
piros áfonyától dagadó vastag, puha szőnyegen könnyűszerrel 
csendesen járva, lassan, óvatosan haladva, meg-megállva, 
hallgatózva, várakozva, remélünk dürgést hallani.

A nap már felkelt, sugarai már megvilágítják a fenyők csúcsát 
és helyenként beszűrődnek a fák közé is.

Megint hallunk két nyírfajdkakast dürögni. Az egyik nem 
messze alattunk szólal meg időnként, de sajnos, csak röviden. Az 
elmúlt szeles, hideg napoktól és a fagyos éjjelektől még kedvetlen. 
Néhányszor rázendít, de mindannyiszor hamar elunja és elhallgat. 
Aztán nem is szól többet.

Hiába alkalmazkodunk a naptárhoz, a természet az idén megint 
nagyot késik, a vörösfenyő és a nyír még csak most kezd rügyezni,s 
a növényzeten meglátszik, hogy csak nchány napja szabadult meg a 
hótakarótól és a fagytól.

7 órakor, amikor a kiskakasoknak a leghevesebben kellene 
dürögniök, csak varjúkárogást hallunk. Pedig ragyogó, verőfényes a 
májusi reggel, szebbet, jobbat nem kívánhatunk és a kakasok sem 
kívánhatnak. Vezetőm azt mondja, ha az idő ilyen szép marad, egy
két nap múlva java dürgést remélhetünk.

Reggel 8 órakor a szanatóriumnál találkozom Andrással; nem 
látott és nem hallott sem kis-, sem nagykakast.

Délelőtt 1/2 10-kor bérelt gépkocsival indulunk útnak. 
Lerobogunk Felkára, Poprádra, Szepesszombatra, megszerezzük a 
főszolgabírótól és az adóhivataltól vadászjegyünket, Nagyőrön,
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Mateócon, Kakaslomnicon és Hunfalván át hajtatunk tovább, 
Késmárkon megnézzük a körülbelül kétszáz éve tiszafából épült 
híres fatemplomot, és jó magyar vendéglőben ebédelünk, aztán 
keletnek tartva, Szepesbélán, Barlangligeten és Zdáron át félkörben 
megkerüljük a Magas-Tátrát, és mögötte, illetve északi oldala alatt 
elhajtatunk Javorinára, néhai Hohenlohe Keresztély herceg egykori - 
bizonyára páratlan - vadászbirodalmába. Ennek ma már csak csorba 
maradványa emlékeztet az egykori gazdag világra. A tizenhatezer 
holdas uradalom ma a szlovák köztársaság elnökének 
magántulajdona; közben cseh és lengyel tulajdon is volt.

Feltűnő a különbség a Magas-Tátra déli és északi oldala között. 
Az északi zordabb, komorabb, meredekebb, több rajta a hatalmas 
függőleges sziklafal, a napsütötte lejtőkön messziről csillog a jéggé 
fagyott rengeteg hó és alatta jóval hidegebb a levegő, mint déli 
oldala alatt; helyenként az országúton a gépkocsi még fagyos havon 
csúszkál és úgy mondják, hogy két-három héttel ezelőtt az országút 
a sok hó miatt gépkocsi számára még járhatatlan volt.

A javorinai kistemetőben felkeressük a herceg sírját, aztán az 
uradalmi gondnok jóvoltából megnézzük kívül-belül a fejedelmi 
vadászkastélyt, emeleti nagy tornácáról gyönyörködünk a felséges 
körképben a sötét fenyvesek fölött fehéren és szürkén a 
magasságba meredő Murán, Fehértavi-, Vöröstavi-, Jégvölgyi-csúcs 
és a Siroka nevű fenségesen zord havasokban - és ellátunk messzire, 
a lengyel havasokra is, köztük a Woloszyn nevű hegytömbre, 
emlékül erre az érdekes kirándulásunkra egy sor fényképet készítünk 
és végül Barlangligeten, Madárházán és Lomnicon át délután 1/2 5- 
re visszatérünk Otátrafüredre.
Május 8. Amikor 4 óra előtt kinyitom szanatóriumi szobám 
erkélyének kék papirossal elsötétített üvegajtaját az elsötétítés 
háborús légoltalmi intézkedésre történik - a félhold világít hozzám, 
derült az ég és szélcsend van.

Megismételjük tegnap reggeli kísérletünket. Endre az egyik 
irányban megy valami dürgőhely felé, én Höpfnerrel a másik 
irányban ballagok a Szalóki-csúcs irányában fölfelé. Nem megyünk 
olyan magasra, mint tegnap reggel, azon a tájon leskelődünk, ahol 
tegnap hallottunk dürgést.
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1/2 6-ig nem hallunk semmit. Aztán, hogy besüt a nap a ritka, 
fiatal fenyvesbe, megszólal megint a tegnap hallott két kiskakas, de 
ma sem dürögnek jobban. Háromszor-négyszer megszólalnak, 
félpercig furulyáznak és elhallgatnak. Azért megkeresésük, 
belopásuk megoldhatatlan feladat.

Egy őz riaszt közelünkben, és odalent, a telepen egy kutya ugat, 
más hang nem ér hozzánk.

András sem jár jobban, mint én, noha az ő kakasa valamivel 
vidámabban dürgött.

Reggel 1/2 8-kor megint szállásunkon vagyunk.
Jómagam az ótátrafiiredi nyírfajddürgésből kiábrándultam. Ez 

nem komoly vadászati alkalom. Ha az ember két ilyen szép, derűs 
reggel kiskakast még csak nem is lát, nem érdemes a dologra több 
időt vesztegetni, mert a siker valószínűsége igen gyenge. Ennek a 
vadászkirándulásunknak az a része pedig, hogy szanatóriumban 
vagy akár szállodában lakunk, naponta négyszer töltjük meg 
gyomrunkat, és a teleptől, a sok nagy épülettől csak félórányira 
sétautakon cserkelünk, éppenséggel utálatos.

Más területre kellene költöznünk.
Szóbakerült Matlárháza és Hági, de mind a két helyről úgy szól 

a jelentés, hogy nincsen dürgés, nincsen kihallgatott kakas. A 
legnagyobb hiba errefelé abban van, hogy nincsen rendes vadőri 
szolgálat.

Folyik érdekünkben a tudakozódás, hol lőhetnénk 
nyírfajdkakast. Közben egész nap várunk, üdülünk, reggelizünk, 
ebédelünk, uzsonnázunk, vacsorázunk, unatkozunk és lopjuk a 
napot.

Délután másfél órát a telep fölött a fenyvesben sétálok... 
szemergő esőben. Az idő ugyanis megint tökéletesen elromlott.

Este zuhog az eső.
Május 9. Kísérőm, Höpfner Félix ma nem ér rá, hát egyedül 
cserkelek reggel 1/2 5-től 6-ig, a már megismert, szokott tájakon. 
Ma olyan sűrű a borulás, hogy jóval későbben kezd derengeni. Párás 
a levegő, mire megvirradt, szemereg az eső, és az erdőöv fölött a 
hegyoldalakat felhő takarja.
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Nem látok, nem hallok semmit, csak latyakos erdőt, a 
fenyőtűkön vízcseppeket és itt-ott a fák között egy-egy némán 
surranó kis madarat.

Csekonics nálam korábban kelt, fél órával előbb indult útnak, és 
siketfajdkakast remélve, jóval magasabban járt a hegyoldalon az 
erdőben, de csak két őzet látott, dürgést ő sem hallott.

Délelőtt, vadászokhoz valóban nem méltó módon, ülünk a 
szanatóriumban és bosszankodunk a gyalázatos időn, mert esik ám 
az eső szakadatlanul.

Kevésbé bánnám az időveszteséget és a siker hiányát, ha valami 
kedélyes vadászházban vagy akár kalibában tanyáznék. De a 
szanatórium hangulatrontó.

Délután gépkocsival kirándulunk Ótátrafüredtől 14 
kilométernyire Felsőhágira, néhai Hohenlohe herceg egykori tízezer 
holdas másik erdőuradalmába, hogy ott is megnézzük a régi jó 
időnek még megmaradt nehány emlékét, a hercegi vadászkastélyt, 
berendezést és trófeáit. Ott is sajnálkozva látjuk a mai irányzat 
pusztító hatását, javak, erkölcsi értékek oktalan és céltalan 
elpocsékolását. A nép, a tömeg nem él ma jómódban, hogy 
megszűnt a Hohenlohe-uradalom, a sok embernek kenyeret, sőt jó 
megélhetést adó hercegi kormányzat, csak nehány államhivatalnok 
dúslakodik most abban, amit egy előkelő, kiváló ember annakidején 
teremtett.

Közben eláll az eső és estefelé valamennyire tisztulni kezd az
idő.

A távbeszélőn különböző helyekről kapott értesítések szerint a 
nyírfajdkakasok sehol sem dürögnek, tehát nincsen célja, hogy más 
területen, más tájakon kísérletezzünk. Ma este úgy fest a helyzet, 
hogy holnap délután vadászzsákmány nélkül, de egy költséges 
tapasztalattal gazdagabban utazunk haza. Kár az elpazarolt időért és 
pénzért!

Vacsora után hárman - Bohus Jenő, poprádi főszolgabíró, 
Csekonics és én - elsétálunk Újtátrafiiredre, meglátogatjuk Szontágh 
Miklós dr. főorvost és megnézegetjük trófeagyűjteményét. Vagy 
hatvan pár zergekampója van. Nem valami ékesek, minőségük 
sokkal gyengébb, mint a fogarasiaké és a retyezátiaké.
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Éjjel 11 óra felé Ótátrafüredre menet élvezem a szinte 
novemberi hangulatot, a ködös éjszakát.
Május 10. Höpfner azt mondja, ha egyáltalán még dürög a kiskakas, 
csak 6 óra után, napsütésben kezdi, azért ma reggel egy órával 
későbben, csak 5 órakor kelek, aztán 3/4 6-kor verőfényes, tiszta 
időben megyek ki Höpfnerrel a telep fölé, a fiatal fenyvesbe. 
Megjárjuk az ismert jó dürgőhelyeket, sokat álldogálunk, 
hallgatózunk, figyelünk, várakozunk reggel 8 óráig, de hiába, egy 
hangot sem hallunk. Egybehangzó az a megállapításunk, hogy a 
nyírfajddürgés véget ért, elkésve jöttünk a Tátrába, vagy három 
héttel előbb kellett volna idejönnünnk. A siketfajd természetesen 
az erdőöv felső részében most és még ezentúl nyolc-tíz napig 
dürög javában. Nagykakast azonban nem vágyom lőni, azért semmi 
célja, hogy még itt maradjak.

Délelőtt szobám erkélyén meztelenül siittetem magamat a 
nappal, délben beborul, csomagolok és ebéd után szemergő esőben 
indulunk hazafelé, Budapestre. Éjfélkor otthon vagyunk.

Szászrégen
(Maros-Torda megye)

Június 11. Tegnap este harmadmagammal Erzsivel és Babával 
indultam Budapestről, s ma déltájt szálltunk ki Szászrégenben, a 
Főtéren, a Szeretfalváról Szováta felé közlekedő társasgépkocsiból. 
Szállást Popescu Bibiéknél kapunk; ennél kedvesebb, szebb és jobb 
nem is lehet.

Délután (az egy órával előreigazított időszámítás szerint) 6 
órakor szörnyű nagy melegben - de sokszor fogadtam már meg,hogy 
júniusban nem vadászom többé - öten bérelt gépkocsiba szállunk, és 
a várostól északi irányban a poros országúton vagy öt kilométernyire 
kirobogunk Popescuéknak egy kis tanyájához. A hölgyek ott 
maradnak a tanya körül, Bibi pedig kisétál velem vagy 400 
lépésnyire a szabad mezőre egy „biztos járású” őzbakot lesni. Ezt, a 
Bibi által jól ismert bakot, mint a szászrégeni szász vadásztársaság 
meghívott vendége lőhetném meg.
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3/4 7-kor nagy darab lekaszált heretáblán egy kis petrence mellé 
letelepedünk a földre.Tőlünk déli irányban, a tanya a körülötte 
mozgolódó emberekkel, nyugati irányban 150 lépésnyire, az enyhén 
lejtő terepen valamennyire alattunk, a szászrégen-szeretfalvai 
országúton egyre jönnek-mennek a gépkocsik, főképpen 
teherszállító nagy kocsik és a vonatot pótló autóbuszok, és az út 
hosszában folyvást fehér porfelhőt kavarnak fel. A levegőt szinte 
megtölti a friss hereszéna jellegzetes, erős illata, s a nap olyan 
melegen tűz, hogy beleizzadunk a petrence tövében.

Ellenkező,vagyis keleti irányban, a széles lejtőn feljebb, tőlünk 
250 lépésnyire van az erdő széle, ahol a baknak a zabvetésen meg 
kellene jelennie. Köztünk és a zabtábla között búzatábla.

Türelmesen várakozunk, hiszen a bak biztosan mutatkozni fog. 
De sok ilyen biztos bakot lestem már életemben hiába! Az én 
számomra az efféle bakok nem szoktak biztosak lenni. Ezt is hiába 
várjuk két óra hosszat. Csak három suta lép ki az erdőből, rövid 
ideig legel és visszafordul árnyékos takarásába. Úgy látszik, nincsen 
okuk sokáig kint maradni a mezőn.

Feltűnő, mennyire korábban alkonyodik itt, Erdély keleti 
részében, mint otthon, Budapesten.

3/4 9-kor (tulajdonképpen 3/4 8-kor) a bakot 200 lépésről 
biztosan felismerni és minőségét megállapítani már alig lehetne, hát 
felcihelődünk, elballagunk a tanyához, beülünk mind az öten a 
gépkocsiba és berobogunk Szászrégenbe.
Június 12. A mai délelőtt Szászrégenben az illendő és szokásos 
látogatásokkal telik el.

Fel kell jegyeznem egy kedves élményemet:
Reggel azt mondja Bibi: Akarod-e látni azt az embert, aki 

életében annyi vadat látott és annyi medvét lőtt és látott, mint 
Európában senki más?

Aztán megmutatja nekem az udvarán üldögélő és reggeliző agg 
román parasztot. Valamikor Rudolf trónörökös és gróf Teleki Samu 
hajtója volt és sok magyar nagyurat szolgált mint vadászati kísérő. 
Bevallottan mert jogosan tizenhat medvét lőtt életében, hogy 
ezenfelül még mennyit vadorzott, azt talán maga sem tudja már.

91 éves! Tizenkét fia és két lánya és nem tudom, hány unokája 
már meghalt, csak egy élő unokája van még. Huszonöt kilométert
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gyalogolt, hogy bejöjjön Száezrégenbe Popescu Bibinek 
elpanaszolni baját: Az élelmiszerek elosztását szabályozó 
jegyrendszer óta koplal, nem kap elég kukoricalisztet és azt mondja 
éhenhal.

Természetesen nehány fényképet készítek róla, kezet fogok vele 
és úgy teszek, mintha érteném beszédét.

Egy óra múltán találkozom vele a városban. Köszönök neki, 
mire azt mondja: Olyan ismerős nekem az úr arca! Mi már 
találkoztunk valamikor. Nem vadásztunk együtt?

Megismerkedésünket egy órával ezelőtt Popescu Bibi udvarán 
és a fényképezést már elfelejtette.

Oroszidecs
(Maros-Torda megye)

Június 12. Délután 4 óra felé a „Kelemen-vadásztársaság” a 
„Muresul” utóda Bohanek nevű fővadászával bérautóba ülök, és 
Szászrégenből keservesen rossz, köves, gidres-gödrös, hepehupás 
szekérúton háromnegyedóra alatt kitekergünk Oroszidecsbe, aztán a 
nehány faház alkotta kis faluból a domboldalakon ide-oda 
kanyarogva lassan feljebb vezető ösvényen, tikkasztó hőségben, egy 
óra alatt három kilométert gyalogolunk mai szállásomig, egy 
vadőrlakta kis házikóhoz. Körülötte domboldalakon üdezöld rétek, 
bokros árkok, távolabb erdőborította hegyoldalak.

A „Kelemen-társaság” területein ugyanis öt őzbakot lőhetek 
csereképpen a társaságnak adott vérebemért. Ez az úgynevezett 
„nyele a veszett fejszének” A véreb tanításáért és eltartásáért az 
elmúlt hat évben havi részletekben összesen 1300 Pengőt fizettem, s 
mivel nincsen célja, hogy a kutyát tovább tartsam, Popescu Bibi 
közvetítésével öt őzbakért a „Kelemen-társaság”-nak adtam, és ide - 
Erdélybe - jövet, mint útipodgyászt, magammal hoztam.

A vadőr hűvös kis szobájában egy tányérravaló friss szamócát 
eszem, pipázom, egy órát pihenek és szeretnék lehűlni, ami azonban 
nem sikerül, mert fiilledt meleg van a szobában is. Aztán 3/4 7-kor a 
vadőrtől vezetve, fiatal bükkösben, egy hűvös árkon végig fél óra 
alatt felmegyek egy nehányéves terjedelmes tarvágásba. Ennek 
derekán, a hegyoldalból kiemelkedő földkupacon, a bükkös
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sarj haj tások és fiizikevesszők között, a fűben letelepedünk és 
pipázva védekezünk a kellemetlenül tolakodó bagócsok és 
szúnyogok ellen. A vadőr ezen a tájon két őzbakot tud, azokat 
lessük. Természetesen hiába lessük őket. Jómagam nem látok semmi 
vadat.

A vadőr azt állítja, hogy igen messziről, vagy 500 lépésről lát 
egy bakot, ezt felfedeznem azonban nem sikerül. Már alkonyodni 
kezd, amikor azt mondja, ereszkedjünk le alattunk az árokba és a 
patak mentén fölfelé cserkelve, keressük meg az általa látott 
bakot.Tudom, hogy a kísérlet haszontalan, mégsem akarok a derék 
emberrel ellenkezni, már csak azért sem, mert csaknem semmit sem 
értünk egymás beszédéből. Nem is látjuk meg a bakot, de halljuk 
közelünkben riasztását. Esti szürkületben ballagunk le a vadőr kis 
tanyájához.
Június 13. Tegnap péntek volt, mégsem volt sikerem, ma, 13-án 
végre lőhetnék egy bakot vagy kettőt.

Éjfél után 3 órakor ébredek és 1/2 4-kor, tehát még virradás előtt 
indulunk útnak. Tegnap esti cserkészetünkkel ellenkező irányban 
mendegélünk egy széles völgyben fölfelé. Közben lassan megvirrad; 
4 óra felé már meglőhetném a bakot.

Kénytelen-kelletlen tűröm, hogy a vadőr elöl jár, mert nem 
tudom, merre akar menni, hol tudja az őzeket. Ennek aztán az a 
következménye, hogy az egyetlen bakot, amelyet ma reggel látunk, s 
amelyet meglőhettem volna, nem veszi idejekorán észre és elugratja. 
Néhány lépésnyire mögötte járva, előbb látom meg a bakot mint 
ő,de mire figyelmeztetni tudom rá, elkéstünk. Pedig csak 80 
lépésnyire állt előttünk a dimbes-dombos terepnek egyik hajlatában, 
a réten.

A táj itt csupa lankás, hullámos domb- és hegyoldal, csupa rét 
és erdő. Ösvények persze nincsenek, azért a vágásban cserkelni 
hiábavaló kísérletezés, már csak azért is, mert a vad itt - bizonyára a 
farkasok garázdálkodása folytán - nagyon bizalmatlan és éber; már 
messziről mindjárt észrevesz és eszeveszetten rohan, míg csak sűrű 
takarásba nem ér.

Ide-oda mászkálunk a dombokon, hegyoldalakon, gerinceken, 
réteken,vágásban,öreg bükkös szálerdőben 1/2 4-től 1/2 8-ig, s az 
említett bakon felül még három sutát és egy rókát látunk.
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Közben lassan beborul és egyre közelebb dörög az ég. Aztán; 
alighogy bebújtunk a vadőr egy szobakonyhás kis házikójába, 
megered az eső.

Nem tudom, hogy a Maros-Tordában és Udvarhely megyében 
ezúttal nekem előirányzott 15-16 őzbaknak meglövöm-e 
egyharmadát vagy negyedét! A körülmények mint júniusban 
rendesen - gyatrák, s az esélyek igen gyengék. A vadnak rengeteg a 
tápláléka és a takarása, keveset mozog, alig látható az erdőben és 
a réteken egyaránt majd’ megeszik az embert a szúnyogok az 
éjszakák olyan rövidek, hogy igen kevés az idő alvásra, nappal meg 
a szobában a legyektől nem lehet pihenni. Ezek már régi és megunt 
tapasztalatok. Hogy mégis június derekán jöttem Erdélybe őzbakra 
vadászni, annak az a magyarázata, hogy az idei rendellenesen 
hosszú, kegyetlen tél után későn tavaszodott, s a bakok agancsa 
május derekán még barkás volt.

Oroszidecsen még tetézi a bajokat, hogy kísérőmmel nem tudok 
beszélni, nem tudom neki megmagyarázni, mit és hogyan kellene 
tennünk. Ennek folytán a magam tudása nem érvényesül, ő pedig 
nem sokat ért a vadászat mesterségéhez; azt hiszi, ha messziről 
mutat egy rohanva menekülő őzet, a maga feladatát már elvégezte. 
Hogy nekem úgy kell meglátnom a bakot, hogy rendesen meg is 
nézhessem és meglőhessem, neki nem okoz fejtörést.

Az eső egész nap hol eláll, hol megered: hol derül, hol borul, a 
felhők mögül kisüt a nap vagy zeng az ég.

Délután 6 órakor útnak indulunk, de csakhamar egy sűrűén 
lombos bükkfa alá állunk, mert az eső egyszerre megint igen 
nekibátorodott. Amint gyenge szemergéssé fogyatkozik, tovább 
mendegélünk. A vadőr javaslatára odamegyünk, ahol tegnap este 
riasztva elugrott előlünk a bak. Egy óra múltán odaérünk a magas 
hegyoldalra, és a már jócskán megnőtt, buján gazos vágás és a 
rudaserdő között, valami nyiladék féle tisztás fölött, a lejtőn lesbe 
ülünk. Nem helyeslem, hogy kevés szabad időmből egy délutánt, 
illetve egy estét kis darab területen töltök és várjam a bolond 
véletlent. Sem a vágásba, sem a rudasba nem látok, éppen csak 
köztük, a talán két öl széles nyiladéknak 80 lépésnyi darabján látok 
végig.
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Félórai türelmeskedés után a vadőr sem bízik már a dologhoz és 
javasolja, menjünk tovább, egy távolabbi vágáshoz. Örömest 
beleegyezem és húsz perc múltán a rudaserdő túlsó szélén, hosszú, 
meredek hegyoldalon kiérünk az alacsony vágáshoz. Egy ölfarakás 
mögött, jól takarva, megállunk és kutatva járatjuk körül szemünket a 
fiatal vágás üdén burjánzó növényzetén. ígéretes, szép hely, mégsem 
látunk benne vadat.

Csak késő alkonyattal vonul ki a vágásba külön-külön két suta 
abból a rudaserdőből, amelyen mi jöttünk át egy órával ezelőtt. 
Addig maradunk ott, amíg csak valamennyire látunk. Aztán 9 órakor 
csalódottan fordulunk vissza. Másfél órai botorkálás és az ázott 
agyagos földön - csúszkálás után, 1/2 11-re érünk szállásomra.
Június 14. Amikor hajnal előtt, 1/2 4-kor kilépek a vadőr házából, 
sötéten borús az idő és időnként messze villámlik. Később meg is 
ered megint az eső és egy kis elhagyott régi kalibába bújunk előle.

Aztán, hogy ritkul az eső, végigkeressük azt a völgyet, illetve 
hosszában kétoldalt azokat a dimbes-dombos lejtőket, amelyeken 
tegnap reggel jártunk és egy bakot láttunk.

Latyakos fííben gázolunk és időnként megpermetez az eső. 
Később szétszakadoz a borulás, itt-ott kisüt a nap és hangulatos,szép 
a csendes júniusi reggel. Egy suta lép ki messze tőlem egy szálasból 
a rétre és idegesen kapkodva legel és egy róka cserkel a latyakos 
fűben. Ezenfelül semmi vadat sem látok.

Reggel 8 órára visszamegyünk a vadőr házához és mindjárt 
szekeret rendelek, hogy még ma délelőtt behajtassak Szászrégenbe.

Az oroszidecsi területen töltött két nap alatt tehát csak egy 
őzbakot, hat sutát és két rókát láttam. Feltűnt a vad nyugtalan 
viselkedése és gidák hiánya. Nem tudom, a farkasok ették-e meg a 
gidákat, vagy még meg sem születtek, avagy a suták a rendkívül 
zord tél okozta nélkülözések folytán elvetéltek-e.

Szászrégen
(Maros-Torda megye)

Június 14. Délelőtt két és fél óra alatt szörnyű rossz úton, egylovas 
kis parasztszekéren összevissza rázódva, Oroszidecsről bejöttem 
Szászrégenbe.
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Popescu Bibi meséli, hogy a kis tanyájához tartozó zab- és 
búzavetésen ma délelőtt 9-től 10-ig látta a minap lesett bakot. Ezért, 
nagy bizakodással, délután már 5 órakor indulunk hárman Bibi, 
Baba és jómagam - bérelt gépkocsival a városból kifelé.

A tanya fölött a széles lejtőn, az országúttól fel, a dombtetőig, 
egymás mellett szőlők, gyümölcsösök és kaszálók vannak. Bibi 
emberei mondják, hogy az egyik szomszédos gyümölcsösben, Bibi 
tanyájától jó golyólövésnyire, a magas fűben van egy derék bak 
állandó helye. Amennyire megszokta az emberek közelségét, hogy 
nem fél tőlük. Ha felzavarják, nem nagyot fut, megáll és nézi őket.

Elsősorban ezzel a bakkal kísérletezünk.
Szokott helyén rá is akadunk, de sikerül előlünk a szőlőkben 

úgy elillannia, hogy nem jutok lövéshez. Csak sutája áll meg a 
magas fűből felugratva előttünk 70-80 lépésnyire és nyugodtan 
figyeli a bakot kereső és felénk terelni igyekvő három tanyai embert.

Miután ez a bak úgy meglépett, hogy nem tudjuk merre ment, 
elballagunk a kiserdő alá, minapi leshelyünkhöz, a herepetrencéhez. 
Fölöttünk 200 lépésnyire egy őzsuta már kint áll az erdőszélen és 
bennünket figyel. Amikor harmadmagammal - Bibivel és Babával 
a petrence tövében leheveredtem és a suta számára eltűntünk, lassan 
behúzódik az erdőbe.

Később a hosszú erdőszélen, más helyen egy másik öreg 
vemhes suta vonul ki a zabba, egy darabig legel, majd visszahúzódik 
az erdőbe.

Egyszerre csak meglátjuk a bakot. Az erdőnek tőlünk 
legtávoabbi, délnyugati sarkán jelent meg. Hogy honnan került oda, 
nem tudjuk, mert lassan lépkedve nem kifelé, hanem az erdőbe 
befelé tart. Legalább 400 lépésnyire van tőlünk, hát nem is gondolok 
a lövésre. Csak nehány másodpercig nézhetjük, mielőtt belép a 
magas fák sötét árnyékába. Hosszúagancsú, derék bak.

Remélve, hogy még kijön a szabad mezőre, helyünkön 
maradunk és türelmesen várunk.

Közben egyre vastagabb felhők torlódnak fölöttünk és 
körülöttünk minden irányban, majd 8 órakor megered az eső. 
Otthagyjuk leshelyünket, a petrencét, a tanyánál várakozó 
gépkocsihoz megyünk és éppen csak, hogy megmenekülünk a
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ránkszakadó sűrű zuhany elől. Mialatt behajtatunk a városba, úgy 
ömlik az eső, hogy a víz patakokká dagadva folyik a földön.
Június 15. Szászrégeni szokás szerint, reggel aludtunk.

Délután 6 óra felé hárman Bibi, Baba és jómagam 
gépkocsival megint kihajtatunk a tanyához a tegnap látott derék 
bakot lesni. Előbb abban a bizonyos gyümölcsösben, a magas fűben 
keressük ide-oda járkálva az ott tanyázó bakot, de csak a már tegnap 
is látott sutát ugratjuk fel megint heverőhelyéről; a bakot nem 
találjuk meg.

Aztán lemegyünk az erdő alá, a lejtő alsó végébe, és a herében 
immár harmadszor telepedünk le a petrence tövében. Ott üldögélünk 
és heverünk 7-től 9-ig, és az erdőből a zabba sorjában kilépő hat 
sutát nézegetjük. Csak a bak nem mutatkozik.

Ilyen az én vadászszerencsém! Pedig igen alkalmas, derűs, 
csendes este volt, s mivel az elmúlt egész éjjel és reggel szakadt az 
eső, elvárható volt a vad kivonulása nappali takarásából. Ezt a 
feltevést a suták igazolták is, csak a bak nem.

Ratosnya
(Maros-Torda megye)

Június 16. A mai nap azzal telik el, hogy Szászrégenből hárman 
Erzsi, Baba és én felköltözünk a Dealu-Bradura; Brunhuber Laci 
nagy kedvesen két őzbak elejtésére hívott meg. Az erdészeti 
iparvasút mozdonya felhúzza a személyszállító kis kocsit és rajta 
bennünket a Ratosnya-, majd a Tihu-patak völgyében az Isztina- 
árokig, onnan felmászunk a tetőre és délután 6 óra felé viszontlátom 
a kedves vadásztanyát és agg őrzőjét, a „Gorillát” vagy „Mosulet” 
Október elején lesz négy éve, hogy igen borús hangulatban 
utoljára láttam.

Útközben az Isztina-árokban már megpermetezett az eső, aztán 
alighogy a vadászházba léptünk, olyan sűrűén esik, hogy ma már ki 
sem mehetünk esti lesre vagy cserkelésre.
Június 17. Hajnal előtt 1/2 4-kor, még sötéttel, kilépek a házból és 
örülök, hogy nem esik. Ámde mire felveszem szöges bakancsomat, 
Mihály, a régi, ismert vadőr jelenti, hogy megint megeredt az eső. 
Elfújom a lámpát, visszafekszem a lócára és folytatom az alvást.
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3/4 5-kor kopog a vadőr az ajtón és jelenti, hogy az eső elállt. 
Erre kimegyek vele cserkelni. A vadászháztól északnak tartunk, 
valami szerinte igen ígéretes hely, egy kétéves tarvágás felé. 
Ámde ott favágók lármája fogad bennünket. A nem állandóan 
szolgáló, csak alkalomadtán mint kísérő a területen járó vadőr erről 
a nemrég megkezdett munkáról nem tudott.

Más irányba fordulunk és reggel 7 óráig a sűrűén fenyves
bükkös őserdőnek valamennyire hézagasabb részeiben, két helyen 
30-30 percig leskelődünk, közben rövid darabon cserkelünk, de csak 
egy messziről riasztva megfutamodó őzet látunk.

Közben sebesen vonulnak fölöttünk a felhők, időnként kisüt a 
nap, de igen hűvös az idő. Délelőtt Mihály lemegy a faluba magának 
elemózsiát, nekünk pedig kenyeret hozni.

10 órától 1/2 1-ig Erzsivel és Babával a vadászház mögött, a 
Tihu-patak völgye felé lejtő gerincen, a fiatal fenyőültetésben 
üldögélek és leskelődöm, de hideg szél fúj, a felhők versenyt futnak 
fölöttünk, rövid időközökben hol süt a nap, hol árnyék borul ránk, 
nyugtalan, barátságtalan az idő és semmi vadat sem látunk.

Ebéd után egy darabig a vadászház előtt sütkérezünk, aztán a 
fűtött szobában alszunk egyet. Fűtés nélkül fáznánk a házban.

Délután 6 órakor - mivel Mihály még nem jött vissza - Erzsivel 
és Babával megint a vadászház mögé, a Tihu felé lejtő oldalra 
megyek, és mialatt Erzsi alattunk, a földön üldögélve, a szúnyogok 
ellen védekezik, Babával felülök a felső, igen magas lesállványra. 
Ott ülünk 1/4 7-től 3/4 9-ig.

A szél elállt, az ég kiderült, de nagyon hideg van.
7 óra tájt mélyen alattunk, az árokban riaszt egy őz.
Mivel Wass Albertnek tavaly nyáron ezen a területen az 

őzbakhívó sípra egyszerre három hiúz jött, és mivel ezt néha a farkas 
is megteszi, félóránként néhányszor megszólaltatom a Buttoló-sípot, 
de nekem efféle szerencsém nem szokott lenni. Nem látunk semmi 
vadat.

Egész nap hideg volt, napnyugta után pedig annyira lehűlt a 
levegő, hogy este élvezzük a vadászházban a kályha melegét.

Ma egy hete indultunk Budapestről és még nem sütöttem el 
puskámat!
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Június 18. Mihály vadőrtől kísérve, hajnali 4 órakor déli irányban 
indulok el a vadászháztól. Másfél óráig a tetőn cserkelünk, aztán egy 
óra hosszat az egyik oldalárok fölött egy magas lesállványon 
üldögélünk miközben kísérőm úgy fázik, hogy vacog a foga -, s 
végül még egy órát cserkelésre nagyon alkalmas, szép, ritkán 
bozótos, szedres, erősen ritkított - de nap közben, sajnos, juhok járta 

erdőben bandukolunk, de semmi vadat sem látunk. Egy helyen, 
sűrű fenyők között, közelemben egy őz riaszt. Egyéb élményem 
egész reggel, 4 órától 1/2 8-ig nincsen, s erre elhatározom, hogy 
ettől a szép helytől holnap délelőtt elbúcsúzunk.

Brunhuber Laci területe elsősorban arra alkalmas, hogy az 
ember dögre szoktatott medvét lőjön rajta. Szarvasbőgésre már csak 
harmadrangú terület; nagyobbára sűrű, zárt erdő, igen kevés látási 
lehetőséggel. Őzbakra pedig itt csak üzekedés idején, csalósíppal 
érdemes vadászni annak ..., akinek nincsen jobb területe. Azonfelül, 
hogy a terület egyik végén favágók neszeznek, másik végen juhokat 
legeltetnek, rosszkor jöttünk ide, miként általában mindenütt, június 
hava az őzbakra vadászás legalkalmatlanabb évszaka.

Nap közben a vadászház előtt, a réten sütkérezünk. Délelőtt a 
ház verandáján leszakad alattam egy padló, hirtelen nagy erővel úgy 
esem neki jobb oldalammal a korlát gerendájának és úgy megütöm 
bordáimat, hogy utána a fájdalomtól alig tudok mozogni.

Délután 4 óra tájt gyorsan beborul és csaknem alkonyati 
sötétség támad.

1/2 7-től 1/2 9-ig négyen hosszú libasorban - elöl természetesen 
én, mögöttöm 50 lépésnyire Mihály, 100 lépésre Erzsi és leghátul 
Baba a vadászháztól délre, a juhnyáj járta, szedres, ritka, fiatal 
erdőben cserkelünk. Nagy a csend, semmi szél sincsen; vékonyan 
szitál az eső és korán alkonyodik, valóban alkalmas idő arra, hogy 
vaddal találkozzunk. De csak egy fiatal, nyársas őzbakkal akadunk 
össze. Ezt vagy 80 lépésről nézegetjük és megvárjuk, amíg békésen 
elvonul. Egyéb vadat ma este sem látunk.
Június 19. A reggeli és ezúttal az utolsó cserkészet a Dealu- 
Bradun elmarad, mert szakad az eső. Egész éjjel szünet nélkül 
szakadt. Szerencsénkre reggel 7 óra felé eláll, úgyhogy 1/2 9-kor 
indulva, szárazon, illetve csak vizes lábbelivel, leköltözhetünk az
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Isztina-árkon és a Tihu- és a Ratosnya-patakon Ratosnyára és onnan 
a délutáni vonattal visszautazunk Szászrégenbe.

Szászrégen
(Maros-Torda megye)

Június 19, Az estét Bibivel megint kint töltöm, tanyája fölött, a 
domboldalon, a szőlő mellett. Az ismert bakot lessük, de csak egy 
suta lép ki, késő alkonyattal, az erdőből a zabba.
Június 20. Tulajdonképpen már nem bízom Bibi bakjához és fájós 
oldalbordáim miatt nehezen mozgok, utolsó kísérletképpen délután 
1/2 7-kor bérelt gépkocsival még kimegyek vele tanyájához. Ott 
kétfelé válunk; én jobbra felkapaszkodom abba a füves, ritka, öreg 
gyümölcsösbe, amelyben a bakot többnyire nap közben is látják, 
Bibi pedig a kiserdő sarkáról lesi.

7-től 8-ig a gyümölcsösben hiába várom, hogy a bak 
mutatkozzék, aztán a szőlőpásztákon át odalopakodom Bibihez. A 
zabban egy gyenge bak és két suta legel. Amíg látni lehet, csipetjük 
magunkat a szúnyogokkal, aztán lemegyünk az országúira és 
behajtatunk a városba.

E vadászatilag eredménytelen tíznapos kirándulást befejeztük; 
holnap utazunk haza.

Szándékom volt még Udvarhely megyében vadászni, de 
egyrészt fájós oldalam, másrészt az előnytelen időpont miatt ezt a 
szándékomat most nem hajtom végre. Udvarhelynek külön 
kirándulást szánok az őzek üzekedése idején. Remélem, 
megvalósíthatom!
Július 25. Tegnap estére értem ide, s ma hajnalban folytatom, amit 
egy hónappal ezelőtt itt félbeszakítottam, a vadászást Bibi tanyai 
bakjára.

Virradással bérelt gépkocsin megyünk ki ketten, Bibi és én a 
városból, és 3/4 5-kor helyünkön vagyunk, a tanya melletti kis erdő 
alatt, a búzatarlón, tegnap learatott és kepékbe kötött, majd 
keresztekbe rakott búzához bújva. Még mielőtt ott elhelyezkedtünk, 
odamenet egy közepes minőségű bakot láttunk a szomszédos 
heretáblán. Ez azonban eltűnt valamerre, mialatt a keresztek között 
feléje cserkeltünk.
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Szép, csendes,derült, kissé párás a nyári reggel. Az őzeknek is 
tetszik az idő, mert az erdő szélén, egyenest fölöttünk 200 lépésnyire 
megjelenik egy suta ez meglát bennünket és visszabújik az 
erdőbe-, aztán két gida. Közben alulról, a tanyából jövet 
megjelennek az aratók is hét nő és három férfi hozzáfognak 
munkájukhoz, a búzának sarlóval való lenyiszálásához és kepékbe 
kötéséhez.

Egyszerre csak meglátom a várt bakot. Kijött az erdőből és a 
gidák felé tart. Lövéshez készülök. A búzakereszt mögött féltérdre 
ereszkedem, a puska csövét a kepékre támasztom és a fene tudja 
miért, mintha még sohasem lőttem volna őzbakot -, remeg a kezem, 
s a bakot háromszor egymás után elhibázom. Meg sem ijed, csak 
megunja a durrogást és bevonul az erdőbe. A két gida csak később, 
percek múltán követi. Történt ez a gyászos eset napkelte előtt, 1/2 6 
óra tájt (az előreigazított óra szerint).

Fél óráig várünk, hátha megint kijön a bak, de nem jön.
Aztán északnak fordulva, megkerüljük a körülbelül tízholdas kis 

erdőt - a sok aljnövényzettel teli szálast és túlsó, keleti oldaláról 
betérve, két helyen sípolok benne. Két öreg suta jön hozzánk, a bak 
nem mutatkozik.

Reggel 7 órakor megint lent vagyunk a búzatarlón. A két gida 
ismét ott van, az erdőszélen, ahol a bakot elhibáztam. Aztán ezek is 
bebújnak a hűvös árnyékba. Kint a mezőn melegen tűz a nap.

1/2 8-kor kocsira üllünk és behajtatunk a városba.
Július 26. Vasárnap! Gépkocsit használni tilos, ezért hajnal előtt 1/2 
4-re egy lovas bérkocsit rendeltünk. Mivel a kocsi 1/2 4-kor még 
nincsen a ház előtt és nem akarom a további, esetleg hiábavaló 
várakozással megkockáztatni, hogy lekésem a hajnali lesről, 
felkéredzkedem egy Szeretfalva felé menő MÁV-tehergépkocsira és 
hamarosan kijutok rajta Bibi tanyájához. Gazdája ma otthon maradt; 
egymagam vagyok kint a területen.

4 órakor, még sötéttel, már a búzatarlón, tegnapi leshelyemen, 
egy „kalangya” tövében, 200 lépésnyire az erdő széle alatt vagyok. 
Ott álldogálok és üldögélek a kalangyától takarva és várom a 
virradást és vele az őzek megjelenését szokott helyükön.

Az idő kifogástalan. Az egész égbolton egy kis felhő sincsen, 
gyengén legyez a szél észak felöl és enyhén hűvös a levegő.
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Napkelte után azonban hűvösödik, csaknem hideg van, a szél is 
erősödik, talán ezért nem jönnek ki az őzek az erdőből. A tegnap 
látott két bak, két suta és két gida közül reggel 3/4 7-ig egy sem 
mutatkozik. Aztán alulról a zabból kilép egy suta az erdő alá, ott 
vagy húsz percig ide-oda bóklászva legel, majd megint a zabban 
tűnik el.

1/4 8-kor melegen tűz rám a nap, a szél elállt és helyemről a 
vakító nappal szembenézve nem látok fel az erdő árnyékos szélére.

Úgy, mint tegnap reggel, megkerülöm az erdő északi végét és 
azon a tájon, ahol a bak nappali helyét sejtem, kelet felől betérek a 
szálerdőbe, egy vastag fa tövéhez a földre ülök és húsz percig 
sípolok. Mivel semmi sem mozdul, abbahagyom, átvágok az erdőn, 
egyenest a derekán, lemegyek az országúira, felkéredzkedem egy 
alkalmi parasztszekérre és 9 órára, nagy melegben beérek a városba.

Tikkasztó a meleg, s ahol az ember kocsival jár, állandóan 
ronda porfelhőben van. Ma délután egylovas bérkocsin megyek ki a 
tanyához és 1/2 8-kor érek a búzatarlón leshelyemre. A nap a tisztára 
derült égboltról még melegen tűz rám a kalangya tövében. Ezúttal is 
magam vagyok, ami nagyon kedvemre van. Egyébként biztosan 
hiszem, hogy a bakot ma este sem látom.

8 óra előtt öt perccel tűnik le a nap tüzes korongja a nyugati 
látóhatár alá, és jólesik, hogy enyhül a meleg.

Annak ellenére, hogy vasárnap van, az országúton folyton 
jönnek-mennek a gépkocsik, nagyobbrészt teherkocsik és verik fel a 
port. Mintha állandóan füst vagy köd lebegne hosszat fölötte. A 
mezőn csend van, ma nem dolgoznak az aratók.

3/4 9-kor, szép holdvilágos este, elmegyek a tanyához, kocsira 
ülök és behajtatok a városba. Ma délután semmi vadat sem láttam. 
Július 27. Ma megyek ki ezúttal ötödször, összesen tizedszer 
Popescu Bibi tanyai bakjára. Hajnali 1/4 5-re érek egymagam 
szokott leshelyemre. Derült, hűvös az idő, gyengén fuj az északi 
szél.

3/4 5-kor kijönnek az aratók és folytatják a búza lesarlózását. 
Vagy 200 lépésnyire vannak rézsút lefelé attól a helytől, ahol a bak 
az erdőszélen megjelenni szokott, s ahol tegnapelőtt reggel ostoba 
módon elhibáztam. Csak gondosabban kellett volna céloznom és 
lőnöm, eddig már kifőzhettem volna koponyáját.
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1/2 7-ig várom a bak megjelenését az erdőszélen, de nem csak a 
bak nem mutatkozik, az ismert többi őz sem. Az ördög tudja, mi bújt 
beléjük, hová lettek.

Északnak kerülve, keleti oldaláról betérek az erdőbe és két 
helyen 20-25 percig sípolok. Semmi sem mozdul.

Végül arra a lehetőségre gondolva, hogy tegnapelőtt tévesen 
ítéltük meg lövéseim hatását, s a bakot nem hibáztam el, ott, ahol 
bement az erdőbe, találomra keresgélek, de semmit sem lelek.

1/4 9-re leérek a tanyára és nagy melegben, mindvégig száguldó 
tehergépkocsikkal találkozva, s porfelhőben hajtatok be a városba.

A tanyai bakkal egyelőre nem érdemes többet foglalkoznom.

Marosvécs
(Maros-Torda megye)

Július 27. Délután 4 órakor bérelt gépkocsival Marosvécsre utazom. 
Popescu Bibi elkísér.

Uzsonna és beszélgetés a várkastélyban.
Aztán a házigazdával kisétálok a kastélykert mögött az öreg 

tölgyesen át a mező szélére. Felmászunk egy többszázados 
őstölgyre szerelt lesállványra, és 3/4 7-től 3/4 9-ig nézzük róla az 
erdőből sorjában kivonuló őzeket. Látunk vagy tizenkettőt, köztük 
négy gidát, de csak két bakot. Utolsónak már késő alkonyattal, egy 
derék bak lép ki az öregerdőből a lesállványtól 80 lépésnyire, de 
olyan sietősen iparkodik kijutni az erdőből a mezőre, hogy szaporán 
baktatva, mindjárt a lesfa messzire kinyúló, lelógó ágainak 
takarásába kerül. Hogy visszafordítsam vagy legalább megállítsam, 
megnyomom a Buttoló-sípot, a suta panaszos riadozását utánozva. 
Erre a bak odafut egy magában nyugodtan legelésző sutához és 
nehány percig hajszolja. Az idén az első - szerény jele a kezdődő 
üzekcdésnek! De még csak a kezdetének ám! Egyébként az őzek 
még nyugodtan vannak, a bakok és a suták külön járnak. Eddig az a 
benyomásom, hogy korán jöttem Erdélybe őzbakra vadászni.

Késő este Bibivel visszatérek Szászrégenbe.
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Székelyvarság
(Udvarhely megye)

Július 28. Még nem vagyok Varságon, még csak utazom feléje, de 
hozzá tartozik ehhez a kirándulásomhoz szörnyen körülményes 
utazásom is. Nagyon szépnek kell lennie a vadászterületnek és 
kiváló élmények és trófeák kell, hogy kárpótoljanak a küzdelmes 
odajutásért, különben igazán nem érdemes Budapestről a magyar 
világnak erre a végére jönni.

A Szeretfalvárói Székelyudvarhelyre járó közvetlen MÁV 
gépkocsira útközben, például Szászrégenben, nem lehet felszállni, 
mert az ember nem kap rajta helyet. Ezért Szászrégenben délután 
1/2 3-kor lovas bérkocsival kihajtattam az állomásra, egy piszok 
III.osztályú kocsiban amelyre fehér krétával volt ráírva, hogy 
II.osztály egy óra hosszat utaztam Marosvásárhelyre. Onnan a 
„MÁVAUT” gépkocsija nem az állomástól, hanem bent, a városból 
indul, tehát megint lovas bérkocsival kellett az indulóállomásra 
hajtatnom. Aztán egyórai várokozás után beszállhattam a társas 
gépkocsiba, és Székelykeresztúrig három óra hosszat rázattam 
magamat vele. Székelykeresztúron megint vonatba ültem és este 1/2 
10-kor értem Székelyudvarhelyre. Innen majd holnap utazom 
tovább. Egy tizedrangú, piszok, vidéki úgynevezett szállodának 
büdös udvarára nyíló, ablak nélküli szobájában kell az éjszakát 
töltenem. S mindezt azért, hogy olyan vidéken vadásszam, ahol még 
nem jártam.

Ma, az elmúlt napokkal ellentétben, egész délután szemergett az 
eső. Egyébként igen szép dombos, erdős vidéken, egy sor székely 
falun át vitt a MÁV gépkocsi izzadságszagú, büdös parasztok között. 
Július 29. A délelőtt postaügyekkel és azzal telik el, hogy a 
megyeházán meglátogatom a főispánt, Dr. Sebesi Ákost, az 
alispánt, Szent Királly Kálmánt és a helyettes megyei vadászati 
felügyelőt, Soó Gáspárt. Utóbbi két igen derék őzagancsot mutat. 
Nem bánnám, ha ilyeneket lőhetnék.

A megyeházán ennek az országrésznek vadászati viszonyaira 
vonatkozóan siralmas nyilatkozatokat hallok. Azt mondják, még 
sohasem volt annyi vadorzó, mint amennyi most van, minden 
székely paraszt kap fegyvertartási engedélyt, akár van
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vadászterülete, akár nincs persze román ember nem kaphat, 
akármilyen úriember ,s a területek gazdátlanok, mert a bérletek 
ügye két év óta egyre vajúdik. Elintézés nincsen, csak hatósági hülye 
fontoskodás, hatalmi téboly, közigazgatási útvesztő.

Délután 2 órakor indulok a MÁV gépkocsin Udvarhelyről és fél 
óra múltán Zetelakán vagyok. Onnan a Nagyküküllő mentén döcög 
velem egy rázós parasztszekér a hosszú völgyön lassan, egyre 
feljebb. Ennek egyetlen enyhítő körülménye, hogy kocsisom egy 
tizenhat éves, helyes székely parasztlány. Noha ez a keserves 
döcögés délután 3-tól 7-ig, tehát éppen négy óráig tart, élvezem az 
utazásnak ezt a részét. A széles völgy két oldalán nem magas, de 
többnyire igen meredek hegyoldalakon az elején bükkös kevés 
nyírfával, majd feljebb egyre több fenyővel vegyes erdő és végül 
körülbelül hat kilométernyire Székelyvarság alatt, majd feljebb, a 
Varság-patak mentén tiszta fenyves. Vége felé az út 
szerpentinvonalban felvezet a tetőre. Szokatlan és meglepő élmény, 
hogy az ember négy óra hosszat folyvást az erdőben egyre feljebb 
jutva, végül kibukkan a mezőre.

A falunak mondott nehány faépület, több szénapajta mint 
lakóház, terjedelmes fennsíkon, a tenger színe fölött 1000 méter 
magasságban, egymástól nehányszáz lépésnyire áll. A házak között 
nagy rétek, kaszálók és itt-ott zabvetés. Sajátos havasi táj. Északról a 
Görgényi-havasok, kelet felől a Hargita a távoli háttere. Hideg van 
itt fönt, s a táj komorságát ma még fokozza az égbolton torlódó sok 
sötét felhő.

Alighogy szállásomon, a körjegyző házában holmimat leraktam,
7 órakor kimegyünk 40 percnyire egy tudott őzbakot lesni. A baknak 
a Varság-patak felé lejtő fenyőerdőből kellene egy mély hajlatban a 
tetőre, a rétre feljönnie. Ámde hiába lessük már jómagam a bérlő 
jegyzővel - 3/4 8-tól 1/2 9-ig, nem jön. Közelünkben, a hajlat fölött 
kaszálják a füvet, hát nem is jöhet.
Július 30. Jóval virradás előtt, 1/4 4-kor kelek és várom mai 
kísérőmet, a községbírót - a jegyző bérlőtársát -, de nem kerül elő. 
Erre 1/2 5-kor megint a jegyzővel indulok cserkelni. Ma reggelre 
kiderült, hideg van, s a fűről szinte csöpög a harmat. Nagyot járunk a 
a mezőn túl északra, az erdőben. Főképpen egy hosszúhegyoldalt 
borító nagydarab vágást keresünk végig - erről a jegyző azt mondja,
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hogy a terület „lelke” ,több helyen sípolok is benne, de híásomra 
beugró egy magányos őzsután és később egy szarvastehénen felül 
semmi vadat sem látunk.

Az erdőben, ősfenyvesben, mély völgyben, két helyen a 
Nagyküküllőn jövünk át, nehány kilométernyire forrásától. Itt még 
csak csecsemőkorát éli és szerényen folydogál két-három méter 
szélesen nagy kövek között. Bezzeg széles folyóvá dagad mire leér 
Medgyes vidékére, ahol utójára három éve vadásztam őzbakra!

1/2 9-re érünk vissza, szállásomra.
Délelőtt végre előkerül a vadőr. Vele elbeszélgetve megtudom, 

hogy ezen a vidéken is az elműt zord tél és a sok farkas az őzek 
állományának nagy részét elpusztította. A jobb múthoz képest 
nagyon kevés most az őz errefelé és általában az erdélyi 
vadászterületeket két év óta eszi a fene.

Délután a vadőr olyan helyre vezet, amelyen tegnapelőtt két 
bakot látott. Jó messzire kell mennünk. A községbíró kétlovas 
szekerével 5 órakor értem jön, és azon az úon, amelyen tegnap 
délután feljöttem Varságra, hat kilométernyire levisz a Nagyküküllő 
völgyébe, aztán a vadőrrel egy fene meredek hegyoldalon 
felkapaszkodunk a tető pereme alá, s ott az öreg fenyves fölött, de a 
tető alatt, mogyoróbokrok között,egy kis tisztás szélén lesbe ülük.

Ott üldögélünk 6 órától 8-ig. Időnként síolok is, mjd hosszasan 
hallgatok és várakozom, de a vadőr két bakja csak nem mutatkozik. 
Azt mondja, a nemrég megindult kaszálás zavarta meg az őzeket; 
egy hónappal ezelőtt biztosabb volt a járásuk és könnyebben lehetett 
rájuk akadni. Leshelyünk közelében nehány nappal ezelőtt sutá 
hajszoló bakot is látott.

Erre a különleges területre tehát - az üzekedés ellenére - a lehető 
legrosszabb időben jöttem. A bérlő tájékozatlansága és 
tudatlansága, hogy erről nem értesített.

Egyébként érdekesek és tanulságosak itt a körülmények:
Amikor az ember Zetelakáról 22 kilométernyire ide feljön, 

úközben csak erdőborította hegyoldalakat lát, a Nagyküküllő völgye 
egyre vadregényesebbé válik s a látszat az, hogy egyre vadabb 
tájakra jut. Aztán egyszerre csak fent van a tetőn, s a várt őserdő, 
az ősvadon helyett messzire szétszórt faházat, kerítéseket, nagy 
szürke pajtákat, réteket és ugyancsak szétszórtan zabvetéseket lát. A
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hegytetők nagy szabad fennsíkok. A völgyek oldalait ősfenyvesek 
borítják, s ezekben, az aránylag nem széles erdősávokban van a vad. 
A fenyves hegyoldalak és a tetőn kaszált - később legeltetett - rétek 
között van még egy széles sáv mogyoróbokor itt általában 
„mogyorósinak nevezik - közte nehány berkenye. A vad pedig az 
erdőből vagy fel a tetőre, vagy le a patak menti rétekre vonul legelni 

amíg meg nem kezdődik a kaszálás és ezzel a vad megzavarása. 
Most itt az a helyzet, hogy egy-két hét óta mindenütt az erdő 
szomszédságában - a tetőkön is és a völgyekben a patakok mentén is 

kaszálják, szárítják, gyűjtik és fuvarozzák a szénát s az őzek 
eltűtek.

Cserkélésre későn, síolásra pedig korán jöttem ide, ismételten 
megjegyezve, hogy az elműt télen itt az őzállomány nagy része 
elpusztult. Minderről sajnos, nem volt tudomásom.

Elhatároztam, hogy holnapután délelőtt innen távozom.
Július 31. Hajnal előtt 4 órakor indulok, s a vadőrrel nagyot kerülve, 
elmegyek abba a völgyhajlatba, amelyben tegnapelőtt este - varsági 
első cserkelésem alkalmával a jegyző biztos bakját lestem. 
Nemsokára virradás után már hallik a tetőről a kaszáló parasztok 
neszezése.

Nem látunk semmi vadat, s a harmatos, latyakos éteken át 7 
órára visszaballagok szállásomra.

Délelőtt szobámban fázom. Derült az idő, de hideg szél fuj, s az 
szobában hidegebb van, mint odakint, szabad ég alatt. Befűttetek és 
jólesik az égő fa szagát érezni s a meleg szobában jó nagyot aludni.

Délután már 3/4 5-kor indulok. Megint a vadőr kísér és úközben 
magyaráz és mesél. A román „imperium” alatt - mondja az erdőben 
tilos volt a legeltetés, ezért sok volt benne a vad. Most csaknem 
semmi sincs benne. Szeptemberben csend lesz az erdőben, addigra a 
marhát lehajtották a kaszálókra, s akkor vígan bőgnek a bikák a 
vágásban.

Odamegyünk most is, és úgy mint tegnap reggel, a vágásban 
ólálkodunk, leskelődünk és sípolok is időnként. Felhős az égbolt, 
egyszer néhány percig vékonyan szemetel az eső, fúj a szél és hűvös 
a levegő. Több irányból hallik a legelő marha kolompolása.
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Esőgalléromba burkolózva 1/2 8-ig heverek egy tuskó mellett a 
fííben és figyelem alattam a hajlatot és velem szemben a lejtőt, sőt 
rajta túl az oldalakat, de bizony nem látok semmi vadat.

Aztán felkerekedünk és cserkelve, lassan leballagunk a faluba. 
Augusztus 1. Ezúttal itt utolsó kísérletképpen, hajnal előtt 4 órakor 
szekéren barkácsolni indulok. Lassan, lépésben, ledöcögünk a 
tetőről a „Varság vize” völgyébe. Mire virrad, leérünk a patakhoz, és 
ennek mentén, az erdő alatt a réteket figyelve, lehajtunk csaknem a 
Küküllőig. Azon innen balra befordulunk a „Nagykút-pataka” 
völgyébe és egy darabon fölfelé haladunk rajta. Aztán megfordulunk 
és lassan felkocogunk, vissza a tetőre. Azt mondják az idevaló 
emberek, ezekben a völgyekben, az erdő alatt gyakran látnak őzet. 
Ma azonban nem látunk mást, csak egy szürkegémet. Ezt a 
halpusztító madarat valóban mindenhol meg lehet találni, ahol víz és 
hal van.

1/2 7-kor megint szobámban vagyok, csomagolok és ...fázom. 
Nagyon hideg a mai reggel.

Őzbakra ide csak május második felében érdemes jönni, esetleg 
júniusban is, ha még leszek bolond júniusban vadászni.

Úgy nézem a körülményeket, hogy bőgésre érdemes lesz 
idejönni. A jegyzőnél kényelmes a szállás, és az igen értelmes vadőr 
szerint jó bőgőhely a vágás, a jegyző házától egy óra alatt csaknem 
kényelmesen, egy kis kapaszkodás árán elérhető. A vágás úgy fest, 
hogy alighanem lehet benne bikát lőni.

Délelőtt 11-kor szekéren útnak indulok Zetelaka és Udvarhely 
felé. Onnan holnap Oklándra és Vargyasra akarok menni.

A szekér három óra alatt visz le Varságról Zetelakára; három 
nappal ezelőtt ellenkező irányban négy óra alatt hozott fel.

Kocsisom ezúttal is egy parasztlány. Szerencsémre három óra 
hosszat csak a hátát látom, arca ugyanis csúnya.

Udvarhelyen a szállodában este meglepetés ér. Soó Gáspár 
megyei helyettes vadászati felügyelő felmutatja Iglódy Gyula hozzá 
intézett táviratát, mely szerint Zentay ügyvéd meghív 
Sepsiszentgyörgyre két - három őzbakra.

Az oklándi társulat valamelyik területe után tehát 
Sepsiszentgyörgy következik. Megint kóborlok, mint a régi jó 
időkben.
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Vargyas
(Udvarhely megye)

Augusztus 2. (Vasárnap) A mai nap megint vadászat nélkül, csak 
utazgatással telik el. Délelőtt 10-kor szörnyen túlzsúfolt autóbusszal 
indulok Székelyudvarhelyről, és a jellegzetesen erdélyi, nagyvonalú 
vad dombvidéken egy jó órai kanyargás, kapaszkodás, ereszkedés 
után érkezem Oklándra. Ott a vadásztársulat elnöke, Visontai 
Győző nagyon kedvesen fogad. Nála villásreggelizem, ebédelek és 
bivalytejes kávét uzsonnázom. Noha legalább egy napig Oklándon 
akar tartani, az idővel szükségképpen takarékoskodva, délután 6-kor 
autóbusszal tovább utazom, és 1/2 7-re érek Vargyason báró Dániel 
Ferenc szép kertjében, vidéki kúriája elé. Ott is nagyon kedvesen 
fogad a bájos házigazda.
Augusztus 3. Éjjel 3-kor kelek és 3/4 4-kor a házigazdával szekérre 
ülök. Derült, holdvilágos az éjszaka. Erősen dimbes-dombos tájon, a 
szekeret keservesen zötyögtető, igen göröngyös, hepehupás dülőúton 
érünk háromnegyed óra alatt az erdőbe. Derengéssel leszállunk, és 
két irányban - mindegyikünk külön - cserkelni indulunk. Hosszúkás, 
keskeny tisztáson ballagok hegynek - a vadőr mögöttem lépked és 
a hajnali szürkületben a lekaszált réten egy elugró őz megvillanását 
látom.

Aztán hajnali 1/2 5-től délelőtt 10 óráig sokat járok és a hívással 
kísérletezek. Dombos terepen, kaszálóvá ritkult szálerdőben, sűrűbb 
szálasok tőszomszédságában, majd bent, az árnyékos erdőben, 
domboldalakon és dombtetőkön, valóban vadnak való szép helyeken 
cserkelek, de vadat nem látok. Egy vagy több őz fekvőhelyeit, egy 
vagy több bak kotrásait lelem, egy őz riasztását hallom, de hiába 
mesterkedem a csalósípokkal, nem hederít rá semmi. Meleg, 
verőfényes, csendes nyári reggel.

Azonfelül, hogy a vargyasi uradalmi erdőben legalábbis 
abban a részében, amelyet én láttam vágás, fiatalos sűrűség, a 
vadnak búvóhelye nincsen, a hiba itt ugyanaz, ami Varságon volt. A 
tisztásokon, réteken, a ritkán fás kaszálókon mostanában takarították 
és még takarítják le a füvet, dolgoznak a szénával és ezzel szokott 
legelőjéről elriasztották az amúgy kevés vadat. A szálerdő 
egyrészében a legeltetés nyomai látszanak. Kevés lehet itt az őz,
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mert ha nem is sok, csak a terület nagysága arányában elég volna, 
mégiscsak kellett volna nehány darabot látnom, utó végre az 
üzekedés legfőbb napjaiban vagyunk, amikor sokat mozognak, 
kergetőznek ahol vannak.

10 órakor a vadőr házánál találkozunk. Házigazdám úgy 
mondja, hogy két előle elugró őzet látott.

Szalonnát, sonkát, nagyszerű jó kenyeret és bort reggelizünk. 
Aztán megint kimegyünk és két vadőrrel meghajtatunk egy szálerdő 
borította hajlatot, amelyben őzbak, disznó, sőt farkas is „akadhat”, 
de bizony nem akad semmi.

Délután 1/2 4-kor szekérre ülünk és tikkasztó melegben, a 
dűlőúton a port felverve, visszahajtatunk a faluba. A 
vendégszobában jól esik hideg vízzel megmosakodnom.

Holnap délelőtt Bardócra költözöm, ahonnan szekérrel elérem 
Erdőfulét, az oklándi társulat egyik területét, valószínűleg csak 
egynapi vadászgatásom színhelyét.

Magyarhermány
(Háromszék megye)

Augusztus 4. Ma reggeli cserkészetre Vargyason nem mentem ki. 
Tegnapi tapasztalataim elkedvetlenítettek tőle. Inkább aludtam 
reggel 7 óráig. Aztán délelőtt báró Dániel Ferenc kocsiján 
átköltözöm Bardócra. Helytelen értesüléseim folytán onnan 
szándékoztam az erdőfülei határba járni. Kiderül azonban, hogy ez a 
szándékom nem valósítható meg. Bardóci házigazdám, Gáspár Samu 
református lelkész, vadásztársulati tag, délután szekeret rendel a 
Bedő Vidor nevű kocsis is vadásztárs! és négyen, a lelkész, két 
vadőr és jómagam, áthajtatunk a szomszédos Háromszék megyébe, a 
magyarhermányi határba, az oklándi vadásztársaság állítólag legjobb 
területére. Három óra hosszat, elképzelhetetlenül komisz utakon, 
széles, hosszú domboldalakon, többnyire kopasz legelőkön, csak itt- 
ott kis cseres-tölgyes ligetek mellett és megművelt szántóföldek 
között, vízmosta, gödrös, köves szekércsapán a lovakat kínozva és 
keservesen kínlódva, töretjük, rázatjuk magunkat, mire felérünk az 
erdőben körülbelül ezerszáz méternyi magasságban egy terjedelmes 
fennsíkra.
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Délután 1/2 6-kor faragott fatörzsekből összetákolt kis 
kunyhóban szállunk meg. Fekvőhelyünk a földön, friss szénán van.

1/2 7-kor a vadőr egy ősbükkös borította hajlatba vezet; egy 
„gonosz cáp”-ot, egy „nagy fene bak”-ot tud ott. Sípolásomra egy 
suta jön hozzánk, majd utána két paraszt. Helyet változtatnánk, a 
bükkös alatt, a gyéren fás kaszálón lesnők a bakot, ámde ott is az a 
meglepetés ér, hogy parasztok kaszálnak ott, ahol a vadőr 
mostanában ismételten látta a bakot. Ezzel a mai napra a vadászást 
befejeztük.
Augusztus 5. A kunyhóban töltött kellemetlenül meleg éjszaka 
után, hajnal előtt, 1/2 4-kor ébredünk. Nagy hiánynak érzem, hogy 
nincsen mosdóvíz. Reggelim ugyanaz, ami vacsorám volt, 
vajaskenyér és egy nyers tojás.

Még sötéttel, 4-kor indulunk és a hegyvidék alsóbb részei felé 
tartunk. Aztán déli 12 óráig csendes, derült időben, nagy melegben, 
mindvégig, vagyis nyolc óra hosszat ugyanazt tesszük; a 
hegyoldalakon, völgyeken, tetőkön, árkokon át egyik őzbakot ígérő 
helyről a másikra mászkálunk, a hol tölgyes, hol bükkös 
szálasokban sípolok és leskelődünk, de mindenhová elhallatszik és 
zavarja, rontja a hangulatot a parasztok lármázása.

Az egyik helyen egy riasztó őz késztet sípolásra. Az őz a 
tölgyes szálerdő sok magas aljnövényzetében hozzánk lopakodik és 
vagy félóráig mászkál körülöttünk 40-50 lépésnyire, de a növényzet 
annyira takarja, hogy nem tudom megállapítani, bak-e vagy suta. A 
vadőr egy pillanatig jól látja, és azt mondja „szép, hosszú, veres 
agancsa” van. Ugyanezen a helyen egy szarvastehén mászkál sokáig 
körülöttünk és riaszt.

Aztán cserkelés közben látunk egy gyenge bakot.
Végül, ismét más helyen, sípolásomra még egy közepes 

minőségű, de fiatal hatos bak közelít meg bennünket nagy óvatosan 
40 lépésnyire, de ilyen trófeát Udvarhely megyéből hazavinni nem 
óhajtok.

Úgy látom, hogy az erre a kirándulásomra szánt időt és 
költséget már veszteségeim közé kell számítanom, mert erről a 
területről sem kerül érdemes őzagancs. Itt az a hiba, hogy senki nem 
tud semmit, a vadásztársulat elnöke sohasem járt a magyarhermányi 
és az erdőfulei területeken, nem ismeri a körülményeket és efféle
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tanácsadói, amilyen a bardóci „tiszteletes úr”, sem tudnak semmit. 
Tehát nem kaptam megfelelő felvilágosítást a körülményekről. 
Ertesíteniök kellett volna engem arról, hogy most, a szénakészítés 
idejében, itt nem érdemes vadászni. Ezenfelül a vadőr állítása szerint 
az őzek üzekedésének javaideje tíz-tizennégy nappal ezelőtt volt. 
Akkor még Szászrégen határában Popescu Bibi tanyai bakját lestem. 
A helyzet itt most hasonló, mint amilyen nehány nappal ezelőtt 
Székelyvarságon volt. Az erdőben rengeteg sok a kaszáló, mégpedig 
nemcsak a rét, hanem a szénát termő, igen ritka szálas is. Az egész 
erdő tele van most dolgozó, füvet kaszáló, szénát gyűjtő és a 
hegyekről leszállító parasztokkal, szekerekkel. Ráadásul a székelyek 
magukkal hozzák az erdőbe kutyájukat.

A vidék szép, a tetőkön rétek, a völgyekben, a hegyoldalakon 
öreg bükkösök, tölgyesek - vágást eddig nem láttam messze déli 
irányban, a látóhatáron halványan kéklenek a Fogarasi-havasok és a 
brassói hegyek, a régi jó időkre emlékeztetve.

Vadászat szempontjából a terület gondozatlan, cserkészutakról, 
ösvényekről, lesállványokról itt senki sem álmodik. Az egyetlen 
örvendetes tényező a vadőr, Lakatos Zénó, érti a dolgát és 
mulatságos alak. Azt mondja, nagy „csúfság” lesz, ha „nem lövünk” 
bakot, mert „rengeteg” van. Szeptemberre nagy bikát és öreg medvét 
ígér. Délután a közeli patakban puszta kézzel egy kalapravaló 
pisztrángot fog és a kunyhó előtt parázson megsüti. Uzsonnára 
jóllakom pisztránggal s ez a mai nap fénypontja.

Előzőleg a dohos kunyhóban aludtam, s ettől úgy megfájdult a 
fejem, hogy délutáni és esti cserkelésre semmi kedvem. Heverek a 
gyepen, írom vadásznaplómat és megfogadom, hogy nyáron nem 
vadászom többet Erdélyben.
Augusztus 6. Ma, káromra, kiderül, hogy a rokonszenves Lakatos 
Zénó tudása, illetve helyismerete is hiányos. Valami nagy 
tarvágásról regélt tegnap. Felszólítottam, vezessen oda. Hát vezetett 
képtelen helyeken, hegyen-völgyön, árkon-bokron át, és kétórai 
fárasztó mászkálás után kijelentette, hogy még messze vagyunk a 
vágástól. Később beismeri, hogy eltévesztette az irányt.

Ily módon utak és ösvények híján, vaktában tévelyegve, igen 
nagyot járunk hajnali 4 órától délelőtt 11 óráig, vagyis hét óra 
hosszat, feljutunk a körülbelül 1400 méter magas Fekete-hegynek
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csaknem a csúcsára, nehány helyen kísérletezek a sípolással, de 
semmi vadat sem látok. Kísérőm, a vadőr állítja, hogy két őzet látott 
messziről. A Fekete-hegyről leereszkedve halljuk a fennsíkon 
dolgozó parasztoktól, hogy ma reggel farkast láttak. Kérdés, hogy 
igazat mondanak-e.

Délelőtt 11 órakor érünk vissza tanyázóhelyünkre és ott találjuk 
Visontait, a társulat elnökét még egy vadásztárs református 
lelkésszel. Nevét nem tudom, nem is fontos, hiszen aligha 
találkozom vele életemben még egyszer.

Tanulságosak számomra a következő dolgok:
Gáspár tiszteletes úr tegnap délután 6 óra felé, nem messze 

tanyázóhelyünktől ellőtte egy sutát hajszoló baknak egyik mellső 
lábát. A vadőr ma bizalmasan megsúgta nekem, hogy 25 lépésről 
„kettes”seréttel lőtt a futtában megtorpant, álló bakra. Az őzek tehát 
javában üzekednek.

Ma reggel találkoztam a társulat egyik elbocsátott vadőrével. 
Elmondta, hogy tavaly ilyenkor, az üzekedés és hívás legjobb 
idejében, augusztus 6-a és 8-a között ezen a területen gróf Sylva 
Taroucát kísérte. A gróf két napig véleménye szerint a 
legalkalmasabb időben - sípolt, hét bakot csalt magához, de egyikre 
sem lőtt, mert agancsuk hitvány volt. A vadőr véleménye szerint itt 
általában silányak az őzagancsok. Igazán nem tudom, mért akarok 
éppen ezen a vidéken őzbakot lőni! De a hívás legjobb ideje most 
van és még vagy tíz napig lesz.

A tiszteletes úr egyébként ma reggel is lőtt valamire. Úgy 
mondja, hogy tévedésből tuskóba lőtt. Ozbaknak nézte! Golyóval 
vagy seréttel lőtt-e a tuskóba, nem tudom. Szörnyű társaságba 
keveredtem!

Az eredménytelenség legfőbb oka itt most az erdőben a 
szénával dolgozó rengeteg paraszt. Az éjszakákat is kint, az erdőben 
töltik; mindenfelé ég a tábortűz. A szénásszekerek valóban éjjel- 
nappal járnak. A szorgalmas székelyek sietnek a jó időt, a nagy 
meleget és a szárazságot kihasználni és szénájukat betakarítani. Az 
őzeket a rétekről és a kaszálókról elzavarták. Most a völgyoldalakat 
borító öreg szálasokban vannak, ott pedig bármi ösvény híján a 
száraz haraszton és sok ágtörmeléken igen zajosan járva, nem lehet 
őket megtalálni.
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Nap közben a kunyhó mellett, a gyepen sütkérezem. Odajön 
hozzám egy helyes székely parasztlány és felszólít, menjek vele 
közeli kaszálójukra, egy kis vadmacska van ott a fán, lőjem le. A 
kedves meghívásnak nem teszek eleget, nem kell nekem a kis 
vadmacska, nekem ugyan nem éri meg a golyóstöltényt és utána a 
fegyvcrcső tisztításának vesződségét.

Délután Lakatos vadőr két völgyön át egy harmadikba vezet. 
Nagyszerű helynek mondja.Valóban szép hely, a zajosan csörgedező 
patak mentén széles rét, kétoldalt a hegyoldalakon öreg bükkerdő. 
Egy sziklatömb mögé bújva sípolok, de nem mutatkozik semmi. Fél 
órával sötétedés előtt a völgy egy darabján lefelé cserkelünk, semmi 
vadat sem látunk, aztán késő alkonyattal hegyet mászva, 
visszatérünk arra a fennsíkra, amelyen a szállásunk van.

Meg kell jegyeznem, hogy három nap óta egy felhőfoszlányt 
sem láttam. Tiszta, derült az idő és tikkasztó a meleg.
Augusztus 7. A magyarhermányi területen utolsó cserkészetemre 
indulok 3/4 5-kor, vagyis amikor már megvirradt. Már tegnap este 
megállapodtunk, hogy négyen, vadásztársulati tagok, különféle 
irányban a hegyvidékről lefelé cserkelünk, és délelőtt 10 óra felé a 
faluban a szekérrel találkozunk, hogy hazafelé induljunk.

A vadőrtől kísérve, a nekem kijelölt irányban leereszkedem a 
fennsíkról a legközelebbi völgyoldalba, és egy ott állítólag tudott, 
derék baknak sípolok.

Fél óra múltán megzavar közelemben egy puskadurranás. 
Ahogyan később kiderül, megint a „tiszteletes úr”, egy hebehurgya, 
tapintatlan, sültparaszt remekelt. Ugyanarra a bakra fáj a foga, 
amelyet a vadőr velem akart meglövetni, és megállapodásunk 
ellenére utánunk settenkedett ugyanabba a völgyoldalba, amelyet 
nekem jelöltek ki. A bakot állítólag golyóval elhibázta, de 
valóaszínűbb, hogy ezt is „kettes” seréttel megpiszkolta.

Egyébként jellemző a vadászatban a szerencsére és véletlenre, 
hogy ez a förtelmes fráter - aki csak fél év óta puskázik és azelőtt 
sohasem vadászott - itt, ahol én három nap alatt nem láttam lőhető 
bakot, naponta sütötte el serétes lőcsét őzbakra.

Természetesen azonnal visszatérek a kunyhóhoz, puskámat 
tokjába teszem, egyéb vadászholmimat is becsomagolom, befogatok 
és a közben előkerült és bocsánatkérő, mentegetődző elnökkel előbb

41



az erdőből nyaktörősen meredek szekérúton lefelé, majd rettenetes 
porban összesen három óra alatt Bardócra otthagyott 
podgyászomért, s végül Olasztelekre, a gépkocsiállomásra hajtatok. 
Ott másfélórai várakozás után sikerül magunkat a túlzsúfolt 
gépkocsiba szorítanunk, amely elvisz Oklándra.

Egy falusi kis vendégfogadóban töltöm az éjszakát.
Ma két hete, pénteken (!) reggel indultam hazulról erre a rohadt 

kirándulásomra.
Augusztus 8. Háromórás utazás piszkos, rázós gépkocsiban 
Oklándról Baróton át Sepsiszentgyörgyre. Szerencsémre itt jó 
szállást kapok, és kedves fogadtatásban részesülök Zentai Ernőnél. 
A városi szállóban nincs üres szoba, az állomásnál lévő, botrányosan 
mocskos vendégfogadóban pedig kínszenvedés lenne egy éjszakát 
tölteni.

Noha meghívattam a sepsiszentgyörgyi vadásztársaság által két- 
három bakra, már beteltem ezzel az erdélyi kirándulásommal és 
iparkodom mielőbb hazajutni.

Szászrégen
(Maros-Torda megye)

Augusztus 9. Reggel, illetve délelőtt ötórás utazás Sepsiszent- 
györgyről Szászrégenbe szörnyen zsúfolt vonatban.

Délután Bibi javasolja, menjünk ki tanyájára. Amióta legutóbb 
itt jártam, ismételten látták ott a sokszor lesett és egyszer már 
elhibázott bakomat.

1/2 7-kor érünk a tanyához. A vincellér azzal fogad, hogy a bak 
egy órával ezelőtt kint volt a zabtarlón.

Az erdő széle alatt 250 lépésnyire, a mezőn egy magányos 
galagonyabokor tövében leheveredünk a földre. Bibi mindjárt 
elalszik és egy óra hosszat vígan horkol mellettem.

1/2 8-kor ott, ahol a bak megjelenését várjuk, kilép az erdőből 
egy fehérruhás paraszt, az erdőben tilosban legeltető juhász. 
Integetünk neki, hogy menjen a fenébe. Visszabújik az erdőbe. Ezzel 
természetesen utolsó esélyem erre a bakra végképp elromlott. Mégis 
helyünkön maradunk, hátha csoda történik, s a bak mégis előkerül 
valahonnan.
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8 óra után már fogytán vagyok reményemnek és a világosság is 
már javában fogy. Utolsó kísérletképpen megfujom Faulhaber 
panaszos hangú sípját. Fújom, egyre fójom és mereven figyeljük 
fölöttünk az erdő szélét.

Egyszerre csak Bibi súgja, hogy mögöttünk van egy őz. Fekve 
hátra fordulok. Tőlünk 50 lépésnyire a herében áll. Hátulról, olyan 
irányból jött, ahonnan nem várhattuk. A folyvást gépkocsiktól járt 
országúton át, egy tengeritáblából kellett jönnie. Már annyira 
alkonyodik, hogy szabad szemmel nem látom bak-e vagy suta. Bibi 
azonban a messzelátóval már néz és azt mondja, hitvány bak; mégis 
biztat, hogy lőjem meg konyhájára. Sajnos, bedűlök a felszólításnak 
és meg akarom lőni. Azért mondom, hogy sajnos, mert a dolog nem 
sikerül, és ezen utóbb nagyon bosszankodom. A bak 
megmozdulásomat észreveszi és riasztva, hol egy percre megállva, 
hol nekiindulva, tőlünk távolodva, bennünket félkörben megkerül. 
Közben egyre megkísérlem megcélzását, de hol baktat, hol fut, hol a 
fű takarja, hol egy terephajlatba tűnik, nekem meg a feltámasztva 
célzáshoz alkalmam nincs, szabadkézből a már késői szürkület miatt 
nem akarok lőni, s a bak ily módon lövés nélkül elmenekül. Később 
örülök, hogy nem lőttem meg; inkább megyek haza agancs nélkül, 
mint egy silány aganccsal. Csak az bosszant, hogy meg akartam lőni, 
de nem sikerült.

Ezzel véget ért ez a siralmasan sikerült kirándulásom. 
Eredménye csupán az, hogy tájékozódtam a szarvasbőgésre és egyéb 
körülményekre vonatkozóan, megismertem a Székelyföld jelenlegi 
vadászati viszonyait és Sepsiszentgyörgyön Zentai Ernőben talán 
még hasznomra váló emberre akadtam.

Holnap azzal az elhatározással utazom haza, hogy Erdélyben 
nyáron nem vadászom és nem utazgatok többé.

Sárszentágota
(Fejér megye)

Augusztus 14. Hárman Fodor Tibor, a vendéglátó házigazda, 
Gévay-Wolff Aladár és jómagam mint vendégek délelőtt 10 óra 
után érkezünk Sárbogárd vasútállomására és fél órával később a 
sárszentágotai közalapítványi birtok majorjába, szállásunkra.
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Ebéd után 2 órától 4-ig tizenöt gyerekkel egy közeli tavon a 
szárcsákat hajtatjuk ránk. Elállunk a hosszú tó különféle pontjain és 
várjuk a fölöttünk többnyire magasan, gyorsan szálló szárcsákat. 
Hosszú nyakukat kinyújtva, egyenes irányban húzva, tömzsi alakjuk 
szárnyas palacknak fest. Köztük itt-ott nehány ruca is akad, de 
kevés. Puskázásunktól nem riadnak el a körülöttünk és fölöttünk ide- 
oda csapongva szálló, keringő dankasirályok, sőt kíváncsian le
lecsapnak a tó tükrére pottyant, lelőtt szárcsára.

Négyen mert a vadőr is velünk vadászik és jól lő vidáman 
puskázunk két óra hosszat. Sajnos, a lelőtt madaraknak becslésem 
szerint körülbelül 20 %-a elvész a tavat egyik oldalán szegélyező 
magas, sűrű nádban. Ez a körülmény rontja mulatságunkat.

Mégis felveszünk és beviszünk a majorba 53 szárcsát és négy 
rucát.

Én elég jól lőttem; nehány, igen nagy magasságból lehúzott 
szárcsában örömöm telt. 33 találati százalékkal - a tulajdonképpeni 
találat sokkal nagyobb, de a sebzetten tovább szálló madarak nem 
számítanak - lőttem 14 szárcsát.

A majorban egy kis pihenőt tartunk, aztán kihajtatunk a fiatal 
akácos és nyáras erdőben egy másik nagy tóhoz az esti húzás 
alkalmára, és partja négy pontján elállunk. Amíg a világosság tart, 
alig látunk egyebet gerléknél és nehány szárocsánál. De később, 
alkonyodással, megelevenedik a felhős égbolt fölöttünk és hol 
különféle rucák kisebb-nagyobb csapata, hol egy csapat szélkiáltó, 
hol egy magányos szürkegém vagy kanalasgém, egy-egy cankó vagy 
bíbic száll magasan a tó fölött valahonnan jövet valamerre.

Mennél jobban sötétedik, annál sűrűbben durran a puska, mert 
annál alacsonyabban húznak a madarak. Viszont meglátásuk és 
lelövésük egyre bajosabbá válik és az esti találati százalék a délutáni 
33-ról körülbelül 20-ra romlik. Négyen nyolc szárcsát, kilenc rucát, 
egy bíbicet és egy szürkegémet teszünk fel a kocsira. Ebből én 
három rucát és a gémet lőttem.
Augusztus 15. Hajnali lesre lehetne és kellene kimennünk, de 
lemondunk róla, egyrészt mert kevés a töltényünk tegnap 
váratlanul sok fogyott el -, másrészt, ma nap közben 
többedmagunkkal, a délelőtti vonattal érkező még öt puskással 
nagyobb szabású kacsavadászatot akarunk rendezni. Később
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nagyon bánjuk, hogy a hajnali húzásnak a nappali hajkurászásnál 
sokkal hangulatosabb és ahogy aztán kiderül ezúttal bizonyára 
eredményesebb alkalmát elmulasztottuk. A kilenc puskással, tíz 
hajtóval és két vizslával rendezett hajtások ugyanis igen gyengén 
sikerülnek. Ezért a nagy szárazságot, a tavakból a víz 
megfogyatkozását okolják. Aránylag kevés rucát találunk. Délután 
három óra alatt összesen 21 kacsát, két szárcsát, egy sárszalonkát, 
egy vízicsibét és egy vörösgémet lövünk. Ebből a magam 
eredménye négy ruca és a vörösgém.

Mialatt a ma reggel érkezett öt puskás a vadászást folytatja, 
délután 6 órakor hárman Fodor, Gévay-Wolff és jómagam 
Sárbogárdra hajtatunk és az esti sebesvonattal hazamegyünk 
Budapestre.

Felsőbabád
(Pest megye)

Augusztus 16. Felsőbabád ezidén körülbelül utolsó reményem egy 
őzbak elejtésére. Eljöttem ide, hogy már ne maradjak ebben az 
esztendőben őzbak nélkül. Reggel 8 órára értem a vonattal Ócsára és 
útközben itt is bőven port nyelve jöttem hintón Babádra.

Délelőtt 11 óra tájt kikísérem Jánost a kastélytól nyugatra, a 
nagy rétekre. Ott mostanában halastavak létesülnek és ezzel a 
munkával kapcsolatban van Jánosnak arrafelé valami dolga. Puskát 
nem viszek magammal, hiszen arra gondolni sem lehet, hogy a déli 
órákban a szabad nagy térségen őzeket lássunk.

Mégis megtörténik a csoda! Az egyik napraforgótáblából 
kipattan egy derék bak, és előttünk 120-150 lépésnyire elvágtatva, 
bennünket negyedkörben megkerül és egy másik napraforgótáblába 
bújik. Sajnálom, hogy a puska nincs kezemben, megkíséreltem 
volna futtában meglőni.

Később, 12-től 1-ig a majortól északra és keletre barkácsolunk 
és nehány helyen sípolok, de nem látunk vadat.

Délután 1/2 6-kor János szokott barkácsoló szekerén megint 
kihajtatunk a majortól keletre, a babádi birtoknak annyira jellegzetes 
részére, a ligetek, rétek, turjánosok, nádasok és szántóföldek közé. 
Noha nagy a szárazság, s a szekér a dűlőutakról is port ver fel,
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errefelé minden szokott módon üdezöld és dúsan hajt. Sötétig 
barkácsolva a terület nagy részét keressük végig, de csak nyolc őzet 
találunk, s ezek között is csak egy hitvány bakocska van.

Augusztus 17. Két héttel ezelőtt hajnali 1/2 5-kor már jól 
lehetett látni és a vadat rendesen meg lehetett célozni. Erre 
emlékezve, tegnap este úgy rendelkeztem, hogy ma 3/4 4-kor kelünk 
és 1/4 5-kor szekérre ülünk. Kár volt ilyen korán ébredni és sötéttel 
indulni, mert amint kiérünk a majorból, a turjánon átvezető kocsiút 
elején meg kell állnunk, és csaknem egy óra hosszat vesztegelünk 
egy helyben és várjuk, hogy megvirradjon.

Végre 1/4 6-ra erősödik meg a világosság annyira, hogy a 
turjánban is meg lehetne látni a bakot, hát barkácsolni indulunk. 
Csendes, derült, enyhén hűvös a reggel, csak az a baj, hogy szekerek 
és gyalog vagy kerékpáron járó munkások bennünket megelőzve, 
már kint vannak a határban és zavarják a vad nyugalmát.

Aránylag kevés őzet látunk a lucematáblákon és a réteken, az 
üzekedésnek pedig semmijeiét sem észleljük. Tegnap este a vadőr is 
úgy nyilatkozott, hogy üzekedő őzeket már napok óta nem lát.

Sokat forgolódunk a birtok délkeleti sarkában, a „Besnyővárak” 
táján, a „Keresztberek”-ben és a „Kákástó” környékén, de 1/4 8-ig 
még csak három sutát, egy gidát és igen messziről egy sietősen a 
bozótba vonuló hitvány bakot látunk.

Már lemondtam arról, hogy idei első és valószínűleg egyetlen 
bakomat ma Babádon meglövöm, és éppen szólni akarok Jánosnak, 
hogy menjünk vissza a majorba, hogy idejekorán útrakelhessünk 
Budapest felé, amikor a szekérút egyik kanyarulata után, egy kis 
csalitosban, 60-70 lépésről megpillantok egy felénk néző őzet. 
Mindjárt látom, hogy bak, hogy nem fiatal, s hogy bár rövid, de elég 
vastag és feltűnően sötét az agancsa, körülötte pedig egy gida 
ficánkol pajkosan. A kocsis megállítja a lovakat, látom, hogy a bak 
elugomi készül, a szekéren ülve, szabadkézből gyorsan rákapom a 
puskát és rézsűt élűiről lapockán lövöm. Jól jelzi a sebzést, kis 
helyen ide-oda támolyog, elesik és belesüpped az irtás dúsan 
burjánzó, tarka, virágos, harmatos növényzetébe. Nagyon örülök 
neki, mert ehhez a 380-adik ozbakomhoz igazán nehezen jutottam, 
hiszen egy esztendő múlt el azóta, hogy a 379-ediket lőttem.
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Odamegyünk hozzá. Koros bak, sőt az a gyanúm, hogy egyike 
annak a két baknak, amelyet hét éve valakitől vettem, egyik fülüket 
megcsonkítva, megjelöltem, Babádra szállítottam és itt szabadon 
bocsátottam.

Reggel 8 órakor a kastélyban vagyunk és délelőtt 1/2 11-kor 
hivatalomban ülök.

Nagyvázsony
(Veszprém megye)

Szeptember 17. Itt vagyok megint immár harmadszor a 
Kabhegyen Erzsivel. Tegnap estére értünk ide egésznapi utazás 
után. Én ugyan jobb szerettem volna négy-öt nappal előbb jönni, de 
a helybeli vezetőség úgy intézkedett, hogy a vadászházban a 
vendégek csak tegnap szállhattak meg. A késedelmet azzal 
indokolják, hogy a hetek óta tartó meleg idő és nagy szárazság miatt 
a vadászat eddig nem lett volna eredményes. Bőgést csak éjjelenként 
lehetett valami keveset hallani, s a szarvasok nem mutatkoztak. 
Tavaly szeptember 17-én jöttünk ide, és ma egy éve már 
Somogyszobon vadásztam.

Ezidén megint négyen vagyunk itt vadászvendégek. Rajtam 
kívül Back Bemát, Reiner Pál és gróf Széchenyi Ferdinánd.

Az időjárás tegnapelőtt óta a szarvasbőgés és a vadászat javára 
változott meg. Hűvösebb lett, s az eső elverte a port és megáztatta a 
szárazság termelte, ilyenkor szokatlanul sok harasztot.

Hajnali 3/4 6-kor ülök Erzsivel szekérre. Szokás szerint 
főképpen barkácsolunk. Nekem ezidén is a terület északnyugati 
sarkát jelölték ki, vagyis a vadászház és az erdésztanya alatt a nagy 
fiatalost, nyugatra a fokozatos felújítást, a nyírtói kerületet és 
körülötte a szálasokat.

Az ég beborult, későn virrad. Itt-ott egy bőgés hallik, de nem 
sok. Barkácsolunk, szokott kísérőnk, a kocsis mellett ülő Trobert 
Tóni irányítása szerint. Kocsisunk is a tavaly megkedvelt Wolff 
József.
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Helyenként megállunk hallgatódzni. Igen lanyhán bőg egy-két 
bika.

8 óráig csak két magányos tehenet és egy sutát látunk.
Aztán fél óráig, Tónitől kísérve, sűrű lécesben és házagos 

fiatalosban gyalog cserkelek. Sikerül a tülökkel egy bikát 
közelünkben egyszer megszólaltatnom, de elhallgat és 
becserkelnünk nem lehet.

1/4 10-re érünk vissza a vadászházba.
Innen hazagondolva úgy érzem, mintha a nyárból csaknem 

átmenet* nélkül az őszbe csöppentünk volna. Az erdő lombja 
részben már megsárgult, a földet sok sárgásvörös friss haraszt 
borítja, s a szobában csaknem fázunk. Szóba kerül a fűtés.

Délután 4 órakor verőfényes időben indulunk megint 
barkácsolni. Sokáig nem látunk és nem hallunk semmit.

1/2 6-kor a nyírtói vágás délnyugati sarkában sikerül egy bikát a 
tülökkel megszólaltatnom. Igen sűrűén nőtt, magas cserjék között 
rejtőzik a nagykiterjedésű fiatalosban. Megkísérlem bőgve 
megközelíteni, de nem találok rá. Csak kétszer felel és közben 
elhagyja helyét, hát nem tudom, hol keressem.

1/2 7 felé a nyírtói vágás északkeleti sarkában, a csepőtés 
csalitosban bőg két bika. Az egyikhez odamegyünk a szekérrel 100 
lépésnyire. A tavaly ugyanazon a helyen, a ritkán magfás, bozótos, 
füves, alacsony felújításban látott, bár idős, de vékonyagancsú 
páratlan tizennégyes. Jobb szárán hiányzik a jégág és csak háromágú 
koronája van, bal szára rendes tizennégyes.

Sokáig nézegetjük 80-100 lépésről. Tehenét őrzi és kerülgeti. 
Alig törődik a szekér közelségével, néhányszor ugyan megáll, felénk 
fordul és néz bennünket, de aztán folytatja az udvarlást, ide-oda 
tereli a tehenet és bőg. Nehányszáz lépéssel odébb bőg. egy másik 
bika, annak felelget. Azt is szeretnők megnézni, feléje hajtatunk és a 
gazos, bokros felújításban barkácsolva keressük, de nem találjuk 
meg.

Közben bealkonyodott, hát a vadászház felé hajtatunk. 
Megállapítom, hogy az időt az egy órával előreigazított háborús 
időszámítás szerint számontartva - 1/4 8-ig tudnám a bikát megnézni 
és meglőni. Néhányszor megállítom a szekeret és hallgatódzunk. 
Sötétedéssel öt-hat bika több irányban vígan bőg.
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Szeptember 18. Hajnal előtt 3/4 5-kor kelünk és 1/2 6-kor indulunk. 
Borongós és csaknem meleg az idő. A vadászháztól nyugatnak 
vezető, D-jelzésű hosszú nyiladékon döcög a szekér a nyírtói kerület 
felé. A fokozatos felújítás derekán megállunk hallgatódzni. Tőlünk 
balra vagy 150 lépésre két fiatal bika viaskodik egymással. Előbb 
csak halljuk agancsuk öaszecsapásának jellegzetes kerepelését, 
csattanását, aztán a messzelátóval meg is látom őket a pirkadás 
homályában.

Tőlünk jobbra egy derék bika bőg, de a magas, sűrű bozótban 
nem sikerül meglátni. Továbbhajtatunk. A rudaserdőből kiérve, 
megint megállítjuk a szekeret és fülelünk.

A nyírtói vágás délkeleti sarkában bőg egy bika. Megkíséreljük 
gyalogszerrel belopni, és vagy 50 lépésre közelítjük meg, de az ide- 
oda fújó szél árulónk, a bika egyszerre elhallgat és zajtalanul 
valamerre eloson. Hiába keressük a magas vágás hézagosabb 
részeiben, csak egy tehenet látunk.

Közben a nyírtói vágást délnyugatról körülölelő szálasban bőg 
két-három bika. Ezeket barkácsolva keressük, de csakhamar 
elhallgatnak és nem sikerül rájuk akadnunk.

7 óra után egy hangot sem hallunk; az egész területen megszűnt 
a bőgés.

8 órakor a tavaly és harmadéve sokat emlegetett és sokszor 
megjárt fenyvestábla délnyugati sarkához érünk. Az a szándékom, 
hogy gyalog keresem végig, mert biztosan hiszem, hogy egy derék 
bika tanyázik benne. A nyiladék mentén egy sor lucfenyőt tavaly is, 
az idén is rongyossá dörgölt.

Még nem értünk a fenyvesbe déli oldaláról bevezető ösvényhez, 
meglátjuk a bikát. A szekér előtt, illetve tőlünk 250 lépésnyire a 
nyiladékon áll. Hazatérőben van, a szomszédos szálasból jövet a 
fenyvesnek tart. Nehány másodpercnyi tétovázás után átsétál a 
nyiladékon. Nem tudtam rendesen megnézni és agancsa minőségét 
megítélni, de sebtiben és messziről látva az volt a benyomásom, 
hogy meglőhetném.

Belopakodunk a fenyvesbe és közel járunk hozzá; 40-50 
lépésről halljuk morogni, zörögni, csapkodni, de a kefesűrűségű 
fenyves-bükkös fiatalosban és lécesben meglátnunk nem sikerül. 
Bőgésemre, morgásomra, makogásomra egyáltalán nem felel. így
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tett velem tavaly is ugyanezen a helyen ismételten. Öreg bika lehet, 
nagyon tud magára vigyázni. Még foglalkozom vele, amíg itt 
vagyok!

A fenyves keleti szélén kibújunk a szálasba és két nyugtalanul 
ide-oda vonuló tehenet látunk benne. Az ott ránk várakozó kocsis 
közben a két tehénen felül két bikát is látott.

Délelőtt 10 órára érünk vissza a vadászházhoz. Kiderült, süt a 
nap, de erős szél kerekedett.

Back Bemát ma reggel egy bikát állítólag ágyékon lőtt. A 
személyzet két vérebbel egész nap keresi.

Délután 1/2 5-kor jön értünk a szekér. Lehajtatunk nyugati 
irányban a D-nyiladékon. Az erdésztanya alatt, a fokozatos 
felújításban előbb egy őzsutát, majd messziről egy ide-oda futkosó 
bikát látunk és mindjárt meghalljuk az ebek csaholását is. Back 
Bemát bikája menekül a vérebek elől tíz órával a sebzés után. Ez 
ugyan alig kerül meg! Valami igen rossz béllövése lehet. 
Megkísérlek eléje kerülni, de nem sikerül; a hajsza igen gyors 
iramban távolodik a Kabhegy nyugati lejtője felé.

Aztán a reggel látott bikát keresve, a fenyvest délről és keletről 
övező szálasban barkácsolunk napnyugtáig. Nem látunk benne 
semmit. Messziről halljuk a nyírtói vágás alsó részében tegnap látott 
tizennégyes bőgését.

Alkonyattal kikerülünk a fokozatos felújítás nyugati szélére és a 
Lakatosréttől a Bécsirétig eldöcögünk a nyiladékon, de ezen a tájon 
sem látunk semmit és bőgést sem hallunk.

Estére felhősödik az ég.
Szeptember 19. Virradóra megint kiderül, de langyos a levegő. A 
vadászház és a tanya alatt a fiatalosban három bika bőg. A szekérrel 
a sűrűség szélén lehajtatunk a C-jelzésű, következő hosszú 
nyiladékig, ott leszállunk és gyalog cserkelünk ki a Kisházirétig. 
Ennek délnyugati sarkában bőgött öregesen az egyik bika. Noha még 
szürkülettel érünk a nagy tisztás szélére, már nincsen rajta vad. 
Odasettenkedünk felső sarkába, s ezzel, sajnos, elriasztjuk a 
mellette, az alacsony csalitosban figyelő szarvasokat; szagot kaptak 
tőlünk. Menekülésük okozta zörgésükről következtetve, úgy vélem, 
derék bika van köztük.
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A fenyves felé tartva, rajta innen egy darab sűrű lécesben jól 
bőg egy bika. Ezt is sikerül vagy 50 lépésnyire gyalog 
megközelíteni, már látjuk is sok takarásán áttetsző alakját, de tőlünk 
oldalt riaszt egy nem látott tehén, s erre a bika is riaszt egyet és 
elvonul. Távolodva egyre felel bőgésemre. Nem megyünk utána a 
sűrűségekbe, mert a fenyves mellett, a szálasban is bőg egy bika. 
Inkább azt keressük barkácsolva. Persze nem találunk rá.

A fenyvesből kijáró bikát keresve még sokat kocsizunk a 
szálasokban, rudasokban, hiába. Lőhető bikára akadni nem tudunk. 7 
órára megcsendesednek, és egész reggel csak egyenként három 
tehenet és egy gyenge nyolcast vagy tízest látunk.

Délután sok időt töltünk a szekérrel a Lúgos északi oldalán. 
Ugyanis egy erdőslegény megsúgta kísérőmnek, Trobert Tóninak, 
hogy egy vastagagancsú, kiváló bika jár ott. Ma reggel is látta A 
Lúgos déli oldalán nem vadászhatok, mert egy másik vendég 
területéhez tartozik. A jelzett nagy bika többnyire a hegy déli 
oldalán tartózkodik, de néha átjön északi oldalára. így tett ma reggel 
is. Sajnos, hiába keressük. A Lúgoson és alatta, a szálasban semmi 
vadat sem látunk.

A nyírtói vágás délnyugati sarkában, legsűrűbb részében, 
nehány lépésnyire döcögünk el egy gyenge bika mellett.

A fenyves mellett, a szálasban keressük az odavaló bikát, de 
nem találunk rá. Csak egy magányos tehén nézi vagy 100 lépésről 
lármásan döcögő szekerünket.

Alkonyattal az erdésztanya alatt a szálasokból a nagy fiatalosba 
kiérve, a C-nyiladékról három tehenet látunk az alacsonyabb 
bozótban. Tóni szerint egy ismert társaság, egy derék bika tartozik 
hozzá. Ez, sajnos, nem mutatkozik.

Meleg az idő! Napnyugta előtt az égbolt alja nyugaton 
felhősödött, s a békák brekegtek. Alkonyat után azonban megint 
kiderült és szép holdvilágos este kocogunk a vadászház felé. Két 
ruca és egy szalonka húz a sűrűség fölött.

Egész délután egy hangot sem hallottunk. Hiába bőgtem több 
helyen ismételten, a bikák nem feleltek. Csak este zendített rá az 
egyik, messze mögöttünk, a fenyves irányában.

Gróf Széchenyi Ferdinánd ma este a Kabhegy déli oldala alatt 
rálőtt egy hitványagancsú bikára. Holnap keresik.

51



Szeptember 20. Félórával virradás előtt, 1/2 6-kor Tónitől kísérve 
gyalog megyek le egy cserkészösvényen a Kisházirét felé. A kocsi a 
C-nyiladékon a fiatalos szélén várja rendelkezésünket. A tanyák 
alatt, a fiatalosban négy-öt bika vígan bőg. A sok hang közül a 
legtetszetősebbet kiválasztjuk és feléje tartunk. A bika a vágás 
alacsonyabb és hézagosabb nyugati részében időnként bőgve vonul a 
szálas felé. Sajnos, sok időt pazarlunk rá hiába, nem érjük utói, 
illetve csak három tehenét látom messziről, Tóni a bika agancsát is 
látja a bokrok fölött megvillanni.

Közben csaknem minden irányból hallik bőgés, de ahol a 
szarvasok szabadabb helyen, alacsonyabb csepőtében voltak, sűrűbb 
fiatalosba vagy szálerdőbe vonultak be.

7 órakor előkerítjük a kocsit és rajta Erzsit, és egy óra hosszat a 
közeli szálasokban barkácsolunk. Úgy kell beosztanunk a dolgot, 
hogy 8 órára végezzünk. Vasárnap van, s az uradalomnál szabály, 
hogy a személyzetnek lehetővé kell tenni Úrkúton a délelőtti misét 
hallgatni.

A szálasban forgolódva, két bikával és három tehénnel 
találkozunk. A bikák közül az egyik derék öreg, a másik előbbinek 
kontárja. A kocsival nem sokat törődve folyik körülöttünk a játék, a 
bőgés, a terelés és a kergetődzés. A nagyobbik bikának középszerű 
az agancsa, ma még nem tartom elejthetőnek; lehet, hogy 
igényeimet nehány nap múlva lejjebb szállítom.

A fenyves a délnyugati sarkán érjük a figyelés céljából 
odarendelt, András névre hallgató erdőslegényt. Azt mondja, a 
nyírtói vágásban virradással tíz-tizenkét bika eszeveszetten bőgött, a 
lugosi nagy bika pedig ma reggel a hegy déli oldalán van. Felveti a 
kérdést, napközben átterelje-e az én területemre, hogy a szomszédos 
másik vendég valahogyan el ne lője. Erre azt mondom, hogy efféle 
utasítást nem adhatok, bár az állítólag igen vastagagancsú bikát 
nagyon szeretném meglőni. Többet nem beszélek a dologról, 
gondoljon és cselekedjék a maga esze szerint és saját felelősségére. 
Az a gyanúm, hogy a bikát áttereli hozzám.

1/2 9-re a vadászházhoz érünk. Csendes, derült meleg az idő.
9 órára meghozzák gróf Széchenyi Ferdinánd tegnap lőtt 

bikáját. Silányagancsú, öreg legalább nyolc tízéves-nyolcas. 
Vadászzsákmánynak becses, de a trófea szépsége szempontjából
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vajmi keveset ér. Elejtője délelőtt elbúcsúzik tőlünk és a Börzsönybe 
távozik.

Délután megismételjük tegnap délutáni kísérletünket; a Lúgos 
északi oldalán keressük az erdőslegény jelentette vastagancsú bikát. 
Hat szarvast, köztük egy gyenge hatost találunk ott három 
részletben, de a nagy bikát megint csak nem látjuk. Úgy látszik, 
András mégsem terelte át hozzánk.

Már távolodunk a Lúgostól, amikor 6 óra felé déli oldalán 
durran a puska. Mind a négyen, Tóni, a kocsis, Erzsi és jómagam, 
aggódva gondolunk arra, hogy a szomszédos vadászvendég, a mafla 
zsidó ellőtte az általunk keresett nagy bikát.

A nyírtói vágásban bőg három bika. Barkácsolva keressük őket, 
az egyikhez talán 50 lépésnyire jutunk, de a magas, sűrű bozótban 
nem sikerül meglátni.

Sietve hajtatunk a D-jelzésű hosszú nyiladékon a szálason át, 
hogy még sötétedés előtt érjünk a tanyák alatti fokozatos felújításba 
és vágásba, ahol reggel olyan vígan bőgtek a bikák. Nem találunk 
benne semmi vadat.

Sötétedéssel halljuk, hogy mögöttünk, a fenyves irányában, a 
szálasban bőg két bika.

Amióta itt vagyunk, ma délután volt a legnagyobb meleg. A 
szárazság is tart; hiába brekegnek esténként a levelibékák, nincsen 
eső. Úgy látszik, akkor brekegnek, amikor kívánják, nem amikor 
előre megérzik az esőt. Esőjósló tulajdonságuk talán csak ráfogás. 
Derült az idő, nappal melegen tűz a nap, éjjel világít a hold.

Este a vadászházban megtudjuk, hogy a délután 6 órakor hallott 
golyólövés csakugyan egy derék bika halálát okozta. Szomszédunk 
bár nem a lugosi nagy bikát, hanem az ugyanott tanyázó, elég 
nagyagancsú, szép, öreg tízest lőtte meg.
Szeptember 21. Még sötéttel érünk le a kocsival a Kisházirétre. 
Ott várjuk meg a derengést. Meleg, csendes, derült, száraz a hajnal, 
még harmat sincsen. Nehány bika időnként lustán bőg. A nagy 
fiatalos, illetve vágás északnyugati sarkában, az alacsony 
csepőtében egy gyengeagancsú nyolcast vagy tízest látunk két 
tehénnel. Félősen viselkedik. A kocsival ugyan nem törődik, de 
bizonyos irányban figyel, majd a sűrűségbe bújik. Az a gyanúm, 
hogy egy tőlünk nem látott nagyobb bika elől menekül. Odébb két
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tehén mellett egy másik bikát találunk. Aránylag nagyagancsú, 
szélesterpesztésű, öreg nyolcas. Ha ingyen adnák, meglőném, de 
pénzt nem adok érte. Sokáig tűri, hogy száz lépésről nézegetjük. 
Keresztbe áll, fejét felénk fordította, kerete a fokozatos felújítás 
tarka képe és a szeptemberi reggel hangulata. Nem messze tőle egy 
őzsuta gidájával menekül a kocsi elől.

A nyírtói vágásban nem találunk vadat.
A Lúgos északi oldalán, a ritka szálerdő borította lejtőkön és 

hajlatokban keressük az odavaló nagy bikát, de nem akadunk rá.
9 óra tájt a fenyves mellett járunk és halljuk, hogy odabent,a 

sűrűségben bőg egy bika. A nyiladékon őrködő erdőslegény jelenti, 
hogy ma reggel három bika vonult be oda. Leszállók a kocsiról és 
Tónitől kísérve, gyalogosan cserkelve, keresem őket a fenyves 
kevés, hézagosabb részeiben. Közel is járunk a bőgésemre felelgető, 
időnként egyet morduló basához, ismételten csak 30-40 lépésről 
halljuk morgását és zörgését, de két kontárja elrontja dolgunkat. 
Egyikük látatlanul ugrik meg mellettem, a másik, egy nyolcas vagy 
tízes öt-hat lépésre jön hozzám, észrevesz és nagy robajjal távozik.

Bőgésemmel megnyugtatom a basát, és az ösvényen ide-oda 
lopakodva, a sűrűségbe kémlelve, igyekszem meglátni, de nem 
sikerül. Közben két tehene után kivonul a fenyves nyiladékon át a 
szálasba. Ezt a kocsival odakint várakozó kíséretünktől Erzsitől, a 
kocsistól és az erdőslegénytől tudjuk meg. Elmondják, hogy az 
egyik kontárbika is kifordult a nyiladékra, egy darabig ott tétovázott, 
majd visszabújt a sűrűségbe; s végül még egy magányos bikát láttak 
a fenyvesen túl, a nyírtói vágást szelő nyiladékon átváltani. Utóbbit 
barkácsolva megkeressük és a gazos, bokros vágásban meg is 
találjuk. Ráismerünk a minap este már látott és jól szemügyre vett 
vékonyagancsú páratlan tizennégyesre.

Egy darabig a szálasban forgolódva még keressük a két 
tehenével oda bevonult basát, de Isten tudja, merre ment el.

1/2 11 -re érünk vissza a vadászházhoz.
Délután nagy melegben, a szokásos időben ülünk kocsira. A 

Lúgosról egyelőre lemondunk; Tóni és András véleménye szerint a 
nagy bika most már nincs ott régi helyén. A nyugatnak vezető 
hosszú D-nyiladéktól balra, a rudaserdőben van egy kocsival alig 
megközelíthető mély völgy, a „Bolygóvölgy” abban jelentett ma
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délelőtt az erdőslegény szarvasokat, köztük egy derék bikát. Tóni 
erőlteti a dolgot és le akar hajtatni ebbe a völgybe. Ámde a víztől 
erősen kimosott, gödrös szekércsapán megakadunk. Csak úgy 
tudunk a meredek domboldalon, a sűrű rudasban visszafordulni, 
hogy kifogjuk a lovakat, leszereljük a kocsi rúdját és helyben 
megemelve, megfordítjuk a kocsit.

Alighogy ezzel elkészültünk, 3/4 5-kor halljuk ám, hogy nem 
messze tőlünk, a völgy oldalában bőg egy bika. A sok zörgős, 
ropogós haraszttal vesződve, nagyon lassan lépkedve, úgyszólván 
arasznyira darabonként továbbhaladva, sikerül a szarvasokat 80 
lépésnyire belopni. Látjuk a tehenet s a bika agancsának felső végét 
mozogni, amint a tehenet kergeti. Ámde ugyanakkor változik a szél 
iránya, tőlünk egyenest a szarvasok felé fúj és nincs tovább. A 
szarvasok eltűnnek, mint a kámfor. Hangtalanul.

1/2 7-kor a fenyves keleti szélén, a szálasban vesztegelve, 
halljuk, hogy odabent, a sűrűségben bőg egy bika. A délelőtt is látott 
tizennégyes hangját véljük megismerni. Nem törődünk vele; 
áthajtatunk a nyírtói vágásba. A ritkán magfás, gazos, füves 
csepőtében barkácsolva egy fiatal kis nyolcast látunk három 
tehénnel.

A vágás derekán, a hajlatban, a nagy réten ismét megállítjuk a 
kocsit és hallgatódzunk.Tőlünk délnyugatra, a dombtetőn, a vágás 
legsűrűbb és legmagasabb részében három bika bőg. Ezek belopását 
megint gyalogszerrel kíséreljük meg. Még fél óránk van sötétedésig. 
Amennyire a zörgős bükkharaszttal borított ösvényeken lehet, 
iparkodunk közelükbe jutni, nem törődve az útközben megugratott 
borjúval és a közelünkban riasztó őzzel. Ámde a bikák déli irányban 
vonulnak a rudaserdő felé. Csak egyiküket sikerül még a sűrűség 
egyik hézagos részében meglátni. Tőlünk vagy 70 lépésnyire, 
nagyrészt takartan áll a magas gazban. Fejét mégis jól látom. Igen 
nagyagancsú, derék nyolcas. Ha úgy, mint tavaly ilyenkor, három 
bika elejtésére kaptam volna engedélyt, bizony meglőném; de mivel 
ezúttal csak két bikát lőhetek, arra törekszem, hogy mind a kettő 
koronás legyen. Ezért nem bántom. A sűrűségben mindenütt 
mozognak, zörögnek a szarvasok.

A hangja és viselkedése szerint legderekabb bika már a sötét 
rudasban bőg, mire kiérek a vágásból a D-nyiladékra. Makogva,
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morogva, majd bőgve igyekszem visszacsalni a nyiladékra, de nem 
sikerül. Bőgve vonul egyre tovább.

Közben besötétedett. Tóni elmegy a kocsiért, a nyiladékok 
legközelebbi keresztezésén találkozunk és csendes, meleg, derült, 
holdvilágos este 1/2 9-re érünk a vadászházhoz.
Szeptember 22. Úgymint tegnap hajnalban, a virradást kocsin ülve, 
megint a Kisháziréten várjuk meg. Meleg az idő, déli szél fuj. A 
vágás nyugati vége felől hallik három-négy bika bőgése. De csak 
addig, amíg meg nem virrad. Amint nappalodik, egy hangot sem 
hallunk.

A nyírtói vágás délkeleti sarkához érve megállunk és 
hallgatódzunk. Nagy a csend arrafelé is.

Mellette a rudasban egy bikát érünk tehenével. Nem tudjuk 
rendesen megnézni, mert lombos gallyak takarják és nem sokáig 
tűrik a kocsi közelségét, annyit azonban mégis látunk, hogy nem 
koronás, egyébként derék bika.

A Lúgoson nem találunk vadat.
Területünk határán találkozunk Andrással, az erdőslegénnyel. 

Azt mondja, a Bolygóvölgyben bőgnek a bikák. Megkísérelünk ebbe 
a mély hajlatba déli végéről behajtatni, de a kocsival csakhamar 
megint elakadunk, és egy darabot gyalog megyek benne fölfelé, de 
az András jelentette szarvasokat nem halljuk és nem látjuk. A 
szálasokban és rudasokban ide-oda kanyarogva még négy őzet 
látunk és délelőtt 10 órára érünk a vadászházhoz.

Délben meglátogat bennünket a terület gazdája. Megtudjuk tőle, 
hogy tegnap két tizenkettest lőtt. Később meghozzák a koponyák 
megtisztítása céljából - a két fejet. A meglehetősen hitvány kisebbik 
agancs viselője öreg bika volt, a derék és igen szép másik agancsot 
fiatal bika növesztette. íme, a kérdés, milyen bikát lőjön a vadász!

A Lúgos felőli szomszédom megunta a barkácsolást a 
szálasokban és a rudasokban, s mivel az uradalmi erdő keleti 
részében kijelöltek neki egy lesállványt, amelyről nagy darab 
vágáson lát végig, kijelentette, hogy ezentúl csak onnan lesi 
elejtendő második bikáját és eddig járt területéről lemond. Ennek 
folytán az én területem nehány erdőtáblával bővült, és a hírhedt 
lugosi bikát a hegy minden oldalán kereshetem.
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Közbevetve fel kell jegyeznem amit megtenni eddig 
elmulasztottam, s ami az erdő formájának, a tájképeknek s a 
vadászat módjának leírásához tartozik és az események megértését 
megkönnyíti , hogy az egész erdőterület egymást derékszögben 
keresztező hosszú, egyenes nyiladékokkal százholdas négyszögű 
táblákra van osztva. A kelet-nyugati irányban haladó nyiladékok 
sorszámokkal, az észak-déli irányban haladók pedig az ABC 
sorrendjében betűkkel vannak megjelölve és elnevezve. Az 
erdőtáblák pedig a nyiladékok jelzésének megfelelően kaptak nevet. 
A vadászház például a D-jelzésű és a 6-os nyiladék keresztezési 
pontján, a D/6-nak elnevezett tábla délnyugati sarkában áll; a nyírtói 
vágás például a D/2-es és a C/2-nek mondott két táblát foglalja el. 
Az egész uradalmi erdő körülbelül 70 ilyen táblára van osztva; 
számozásuk nyugatról keletre 1-től 12-ig, északtól délre A-tól J-ig 
tart. A nyiladékok természetesen függetlenül a terepalakulatoktól, 
helyenként kocsival egyáltalán nem járható, meredek hegyoldalakon 
és vízmosta, mély árkokon át szelik az erdőt.

Tehát nehány ilyen táblával bővült a számomra kijelölt 
vadászterület. Az erdőtáblákat vadásznaplómban eddig nem jelöltem 
meg nevükkel.

Elsősorban a Lúgos déli oldalán akarok megfordulni. Odamenet 
az egyik tábla szélén egy feltűnően hosszúagancsú, derék nyolcas 
bikával és tehenével találkozunk. A Lúgos déli oldalán három 
szarvas ugrik meg előlünk, éppen amikor leszálltam a kocsiról, hogy 
gyalog cserkelve keressem meg őket a tetőn. A hegy északi oldalán 
egy őz menekül már messziről a kocsi elől.

1/4 7-re kiérünk a nyírtói vágás, illetve a D/2 jelzésű tábla 
délnyugati sarkához. Azzal a jóhangú bikával akarok foglalkozni, 
amely tegnap este azon a tájon a vágásban olyan jól bőgött és kifelé 
vonulva, a rudasban meglépett előlem.

A kocsit a tábla délkeleti sarkára küldöm, én pedig Tónival 
nyugatról cserkelek be derekára, hogy a valahol benne tanyázó basa 
mögé, illetve a délkeletről fújó szél alá kerüljek. Előbb a 2-es számú 
nyiladékon egy fiatal kis nyolcast látunk, amint a vágásból kivonul a 
szálerdőbe.

A bika már megszólalt a sűrűségben, és időnként egyet öregesen 
csak morogva, déli irányban vonul lassan megint a rudaserdő felé.
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Utánalopakodunk, s amikor attól kell tartanom, hogy úgy, mint 
tegnap este a nyiladékon megelőz bennünket, párhuzamosan 
haladva, sietve kikerülök a vágásból, a rudas szélén lövésre készen 
egy vastagabb fa mögé bújok és várom a bika megjelenését. Ámde 
egyszerre elhallgat és zörgése is megszűnik. Negyedóráig csendesen 
egy helyben állva várom, de semmiféle nesze sem ér hozzám. 
Bizonyára tehene vett bennünket észre, noha a szél iránya 
tudtommal nekünk kedvezett. Igaz, hogy időnként és helyenként 
nehány pillanatra hirtelen irányt változtat.

Mivel a bikának sem hangja, sem zörgése nem ér fülünkhöz, 
úgy véljük, hogy csendesen eltávozott és mi is elhagyjuk helyünket. 
A nyiladékon lassan lépkedve megyünk keletnek a kocsi felé.

Alighogy 60-80 lépésnyire elhaladtunk attól a helytől, amelyen 
a bikának számításunk szerint a nyiladékon meg kellett volna 
jelennie, halljuk morgását bent, a sűrűségben. Erre a közeli 
ösvényen belopakodunk hozzá. Előttünk 40-50 lépésnyire zörög és 
makog, de meglátnunk nem lehet. A tülökkel ingerlem, de csak 
röviden morogva felel és zörgése nyugatnak távolodik. Az ösvényen 
negyedkörben eléje kerülünk. Én is bőgök, a bika is bőg, de megint 
irányt változtatva, egyenest a nyiladéknak tart. Vele párhuzamosan 
kifutok oda, de csakúgy, mint tegnap alkonyattal elkésem. 
Amikor kiérek a nyiladékra, már rajta túl, a sötét rudasban bőg. 
Megint kifogott rajtam. Ott bújt ki a sűrűségből, ahol negyedórával 
ezelőtt vártam. Ha nyugodtan helyemen maradtam volna, 
puskavégre kaptam volna. Éhelyett körülbelül százméteres átlóval 
körülötte körbejártam, és ezzel alkalmat adtam neki, hogy közben 
látatlanul elszabaduljon puskám hatásköréből.

Elhatározom, hogy ezt a bikát holnap hajnalban, amikor nappali 
helyére visszatér, a nyiladékon várom ha a szél nem változtat 
irányt és nem rontja a dolgomat. Hogy azonban megérdemli-e a 
fáradságot és egyáltalán elejtésre érdemes-e, azt persze nem tudjuk. 
Ebben van a legnagyobb nehézség és kockázat. Az ember rogyásig 
vadászik, barkácsol, cserkel, lopakodik, tervez, számítgat, 
leskelődik, bőg,vár és reménykedik, s végül az agancsot látva 
csalódva visszafordul. Ez már így szokott lenni a bikavadászatban.

A nyiladékon van egy rakás ölfa. Ezzel hevenyében leshelyet 
készítek magamnak. Úgy rakom félkörbe a hasábokat, hogy köztük a
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földön ülve, két irányban takarva legyek és feltámasztási alkalmam 
is van. Holnap reggel - esetleg este - innen lesem ezt a ravasz bikát. 
Csak aztán ki ne derüljön, hogy valami hanyatló öreg nyolcas! Ebből 
a fajtából ugyanis itt aránylag sok van.

Back Bernát ma délután egy öreg hanyatló tízest lőtt, s ezzel 
befejezte ezidén szereplését a Kabhegyen.
Szeptember 23. Megváltozott az idő. Hajnal előtt 1/2 5-kor, amikor 
kelünk, esik az eső. Mégis felkelünk és 1/2 6-kor, még sötéttel 
indulunk. Hideg északi szél fuj és időnként vékonyan szemetel az 
eső. A D-nyiladékon nyugatnak tartva, lassan lekocogunk a 
rudaserdő széléig. Ott megállítjuk a kocsit, hallgatódzunk és várjuk 
a derengést.

A fokozatos felújításban, mögöttünk és tölünk északra, három 
bika ímmel-ámmal bőg. Mire megvilágosodik, elhallgatnak. 
Barkácsolva keressük őket, de eltűntek.

A fenyves melletti erősen megritkított szálasban járva, halljuk, 
hogy tőlünk északra, a B jelzésű nyiladékon túl bőg egy bika. 
Odahajtatunk és a nyiladékoknak általam tavaly „esősarok”-nak 
elnevezett keresztezésén megint megállunk hallgatódzni. 
Barátságtalanul hideg, szeles, borongós az idő, de az eső elállt.

A dagonyás nyiladékon gyalogosan északnak cserkelve halljuk, 
hogy a B/4 jelzésű táblában három bika időnként röviden szól egyet. 
Ismételt bőgésemre is hol nem felelnek, hol csak egyet morognak. 
Mégis belopakodom mindig Tónitől nyomon követve egy 
lugasszerűen zárt keskeny ösvényen a helyenként sűrűn bozótos, itt- 
ott hézagosabb kis tisztásokkal tarkított lécesbe.

Friss nyomok és erős rigyetőszag árulja el a szarvasok 
jelenlétét. De már csak egyikük szól ritkán, unottan vagy 
kelletlenül egyet röviden. Lassan feléje tartok. A tábla északi 
felében van egy rét, ennek közelében morog a bika. A rét szélén 
sikerül annyira megközelíteni, hogy 50 lépésről meglátom a cserjék 
lombjától nagyrészt takart fejét. Öreg bika, de aligha nagy az 
agancsa. Fekete a szára, fehérek az ágvégei, de nem koronás. 
Nyolcas vagy tízes. Egyszerre eltűnik. Az a benyomásom, hogy a 
bika lefeküdt. Egy darabig hiába várom, hogy ismét meglássam, 
aztán nagy óvatosan odamászom hozzá. Valószínűtlennek és 
hihetetlennek hangzik, de valóság, hogy öt lépésre közelítem meg.
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Talán még ekkor sem vesz észre, ha meg nem ugrik mellette a tehén 
s a borjú. Rábőgök, s erre tíz lépéssel odébb, a sűrű lécesben 
megáll, felém néz, nehány másodpercig tétováz, aztán a sűrűséget 
törve-zúzva, rohan a tehén és borjú után negyedkörben kifelé, a 
nagy rétre. Ott még egyszer szabadon megállnak, és 150 lépésről jól 
megnézhetem az agancsát. Kisterpesztésű, hosszúszárú, derék villás 
nyolcas.

Visszamegyünk a kocsihoz és a nyírtói vágást megkerülve, még 
nagyot barkácsolunk a szálasokban és rudasokban, de csak egy 
tehenet és mellette egy fiatal, gyenge nyolcast látunk. A D- 
nyiladékon tizenöt lépésnyire haladunk el mellettük; a lécesben a 
bika fekszik, a tehén mellette áll.

Délelőtt 11 órára érünk a vádászházhoz.
Az idő egész nap nem változik; borongós marad és északról fúj 

a szél.
Délután 4 órakor ülünk megint a kocsira.
5 óráig nem látunk vadat és nem hallunk bőgést.
5 órakor valahol az „esősarok” tájékán vagy rajta túl, a B/4-es 

tábla sűrűségében szólal meg lustán egy bika. Ugyanakkor a fenyves 
mellett, a ritka szálasban egy fiatal hatos bika a kocsival éppen 
csak annyira törődve, hogy baktatása közben néhányszor megáll, és 
150 lépésről nehány másodpercig érdeklődve nézi, egyenest egy 
mély gödörhöz megy és eltűnik benne. Kísérőnk azt mondja, hogy 
dagonyázik ott.

1/4 7-től egy óra hosszat, vagyis besötétedésig a nyírtói vágás 
déli szélén, a D-nyiladékon, tegnap este egymásra rakott 
fahasábokkal készített leshelyünkön Tónival a földön ülve, várom az 
ott már két ízben rajtunk kifogott, ismeretlen bikát. Ámde abban a 
két esetben, tegnap és tegnapelőtt este, déli szél fújt, s a bika 
bizonyára tehenétől vezetve - széllel szembejött ki a sűrűségből. Ma 
azonban a szél északról fuj, és bizonyára azért nem jönnek, szél után 
vonulva, felénk.

3/4 7-kor a bika előttünk, a sűrűségben megszólal, majd nagy 
időközökben bőg egyet lustán, kelletlenül. Egydarabig egy helyben 
bőg, aztán tőlünk távolodva, északi irányban a vágás alacsonyabb, 
szabadabb része felé tart. Még két vetélytársa felesel vele ugyanazon 
a tájon, messziről.
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Csak 1/4 8-kor, esti szürkületben kezdenek a bikák sűrűbben és 
hangosabban bőgni. Elküldöm Tónit a vágás nyugati szélén a 2-es 
nyiladékon veszteglő kocsiért és sötét este hajtatunk a 
vadászházhoz.

Vacsora után holdvilágos, derült, hideg az éjszaka, a bikák 
bőgése behallatszik a nyitott ablakon a vadászházba.

A mai postával levelet kaptam a Mettermich-hercegi 
jószágigazgatótól Biáról. Azt írja, hogy „őhercegsége” egy bika 
elejtését engedélyezte nekem a bajnai erdőben. Nagy ajándék, de 
nem tudom, örülhetek-e neki ilyen későn. Mire itt végzek és 
odakerülhetek, véget ért a bőgés.
Szeptember 24. A nyolcadik vadásznap itt! Az idő megint jóra 
fordult. Derült, holdvilágos, hideg az éjszaka, amikor félórával 
derengés előtt a vadaszház előtt kocsira ülünk. Mindig négyen 
vagyunk rajta; elöl József, a kocsis, mellette Tóni, az erdőőr, hátul 
mellettem, Erzsi.

Vígan bőgnek a bikák, s amint a kocsis és az erdőőr mondja, 
egész éjjel bőgtek.

A vadászháztól északnak fordulunk, és a C-nyiladékon 
döcögünk le a vágás, illetve a fokozatos felújítás nyugati széléig. Ott 
délnek kanyarodunk és a rudas, majd a léces szélén haladva, 
kémleljük a bozótos, gazos, füves felújítást.

Múltkori helyén, a Lakatosrét szomszédságában érjük a már 
ismert nagyagancsú nyolcast, illetve - ma megállapítom, hogy egyik 
oldalán rövid jégága is van, tehát - páratlan tízest két tehénnel. Igen 
szép, derék bika. Éppen szurkálhatta a gyepet, mert fűcsomók és 
valami gaz csüng agancsán.

A Bécsiréten járva, halljuk, hogy odakint, a magfás felújításban 
bőg egy bika. Kívánságomra feléje barkácsolunk. Rátérünk egy régi 
szekércsapásra és szó szerint véve tüskén, bokron, köveken, 
tüskökön át keservesen vergődve, rázkódva, zötykölve, keressük a 
szarvasokat. Előbb három őzet ugratunk meg, majd három szarvast 
látunk vagy 150 lépésről. Egy fiatal kis bika kullog egy tehén és 
borja nyomában.

Megfordulunk és megint a Bécsirét felé tartva, egyszerre csak 
egy előlünk gyors lépésben elkotródó csapat szarvason akad meg a 
szemünk. Öt tehén után baktat egy derék bika. Első rápillantásra azt
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hisszük és mondjuk, hogy a páratlan tízes került megint elénk, de 
csakhamar szemünkbe ötlik jókora agancsának hármas koronája. 
Tehát alighanem tizenkettes hacsak nem hiányzik a jégága. 
Tetszik nekem a fehérágvégű, fekete agancs és meglőném a bikát, ha 
lehetne. Ámde nem lehet, egy pillanatra sem áll meg és magasabb 
bokrok között eltűnik. Utánahajtatunk - szekércsapa híján - valóban 
tüskén-bokron, a magas fűben nem látott gödrökön és tüskökön át, 
és nem látjuk többé. Tehenei a kocsit 100-150 lépésről nyugodtan 
nézik, de a bika szőrén-szálán elveszett. Nem tudjuk elképzelni, 
hová lett. Egy óra hosszat kerülgetjük barkácsolva a vágásban 
békésen álldogáló vagy lassan ide-oda lépkedő, legelésző teheneket, 
de a bikának nyoma veszett. Nem gondolhatunk mást, mint hogy 
javában üzekedő egyik tehene elvált a csapattól, bevonult a közeli 
lécesbe és a bikát magával vitte.

A fokozatos felújításban tehát fényes, napsütéses reggel tizenkét 
szarvast láttunk. Folytatjuk a barkácsolást a terület délkeleti része 
felé, mert onnan fúj a szél, s a szarvasok zöme bizonyára arrafelé 
vonult el. Többnyire szálasokban járunk.

Egy mély völgyhajlatból halljuk, hogy mellette, a bozótos, 
bokros, csalitos hegytetőn bőg egy bika. Leszállunk a kocsiról és 
gyalogszerrel cserkelünk feléje. Már közel járunk hozzá, 40-50 
lépésnyire előttünk bőg és zörög, de egyszerre csak megugrik 
mellettünk egy tehén és egy fiatal hatos, és a bőgő bika felé 
menekülve, elrontja dolgunkat. Noha a tülökbe ordítva 
megnyugtatom a bikát úgy, hogy folytatja a bőgést, de tovább 
vonulva, egyre távolodik tőlünk. Egy darabig utánacscrkelek, de a 
fiatalosokban, lécesekben utolérni és meglátni nem tudom. Közben 
abban az irányban, amerre elment, még egy bika bőg harsányan, és 
egy harmadik bika mellettem a sűrű cserjék között ugrik meg és 
nagy robajjal menekül előlem.

Délelőtt 10 órára jár az idő, nagy meleg van, és azt mondom, 
hajtsunk már vissza a vadászház felé, hiszen valamikor reggelizni 
és a lovakat pihentetni is kell. Ámde ekkor a Lúgoson szól egyet 
egy bika. Ezt még meg kell néznünk! A hegy déli oldalán a 
szálerdőben fölfelé döcögve, vagy 100 lépésről meglátjuk a bikát 
három tehénnel. Nagytestű, már nem fiatal, de vékonyagancsú
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nyolcas vagy tízes. Ott hagyjuk, és a távoli vadászház felé fordítjuk 
a kocsi rúdját.

11 óra tájt, meleg napsütésben, a D-nyiladékon az erdésztanya 
felé tartva, a fokozatos felújításban találkozunk ismerősünkkel, a 
hajnalban is látott páratlan tízessel; előttünk vonul át az úton 
egymaga, tehenek nélkül.

Mai élményeim és tapasztalataim alapján azt mondom, hogy a 
bőgés, illetve a szarvasok rigyetése elérte tetőpontját. A bikák éjjel
nappal bőgnek és fényes nappal is kószálnak. Ilyenkor lehet 
leginkább valami nagyagancsú öregebb bikával is találkozni. Persze 
csak annak lehet, akinek kedvez a szerencse. Nekem csak nagyritkán 
kedvez, ezidén például következetesen kerül. Lásd idei 
kirándulásaimat a Hortobágyon, a Magas-Tátrában, Maros- 
Tordában, Udvarhely és Háromszék megyében.

Back Bemáték ma ebéd után elutaznak. Sajnáljuk távozásukat; 
kedves, jó emberek, jó volt velük együtt lenni.

Délután Tóni ajánlatára a terület délkeleti részébe hajtatunk és 
ott a szálasokban, rudasokban barkácsolunk.

A G/3 jelzésű táblában, messze, a fák között, sötét foltokat látok 
és első benyomásom az, hogy nehány ölfarakás éktelenkedik ott. 
Amikor észbekapok, hogy a sötétes foltok szarvasok, már 
megmozdulnak és a kocsi elől elkotródni készülnek. Illetve csak a 
két tehén és a borjú baktat el nehány lépésnyire, a bika helyén 
marad, s erre a tehenek visszatérnek hozzá. Körülbelül száz 
lépésnyire vannak tőlünk rézsút balra. A szekércsapa igen alkalmas 
irányban, mellettük 80-100 lépésre vezet el. A tehenek azonban 
nyugtalankodnak, ismét menekülésre fogják a dolgot és magukkal 
viszik a bikát. Nem tudom, megéri-e a fáradságot, agancsát nem 
nézhettem meg, csak azt láttam, hogy nagytestű darab.

A nyiladékokon és közbeeső szekérutakon majd, csapa híján 
csak úgy, a fatörzsek között, a táblában keresztül-kasul kocsizva, 
keressük a meglépett társaságot, de csak egy kis nyársas bikával 
találkozunk.

Befordulunk a bozótosabb következő táblába, annak is egy 
részét körülkocsizzuk, de csak két gyengeagancsú fiatal bikát 
találunk benne. Egy helyben állva tűrik, hogy 25-30 lépésnyire 
döcögünk el mellettük.
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Már készülünk erről a tájról távozni, hogy idejekorán érjünk ki 
a Bécsirét környékén a fokozatos felújításba, ahol a reggel ért szép 
tizenkettest remélem viszontlátni, de egy bőgés hangzik el a 
közelben és megállít bennünket.

Előveszem a tülköt és néhányszor belebőgök. A bika felel, s 
erre tudjuk, hol keressük. Megfordítjuk a kocsit és feléje hajtunk. 
Meg is találjuk a szálerdőben az előbbi szökevény társaságot. 
Ezúttal tűrik, hogy 80 lépésre haladjunk el mellettük. Alkalmas 
helyen lelépek a tovább döcögő kocsiról, egy fatörzs mögé bújok és 
a messzelátóval vizsgálgatom a szépen keresztbe álló bika agancsát. 
Páros, rendes, szabályos, átlagos tizenkettes. Sajnos, vékony a szára. 
Nem vágyom elejteni.

Hogy nem durran a puskám, kísérőim félreértik, azt gondolják 
szükségem van a kocsira, hogy helyet változtassak, és visszajönnek 
hozzám. Ez a fordulat a szarvasokat nyugtalanítja, kereket oldanak 
és elfutnak.

Az esetet tárgyalva, kíséretemnek, főképpen Erzsinek az a 
véleménye, hogy a bikának olyan szép az agancsa ,hogy talán mégis 
meg kellett volna lőnöm. A nyolcadik napot töltjük a Kabhegyen, 
tizenhatodszor barkácsolunk és cserkelünk, múlik az idő, szeretnék 
még Bajnára is elmenni, hát megkíséreljük a szarvasokat ismét 
megkeresni. A következő nyiladékról meg is látjuk őket. A bika 
éppen nekiront egy kis kontárbikának és elkergeti, majd tőlünk 120 
lépésnyire a szálfák között megáll. Lapockáját, mellső lábát és 
bordáit fatörzsek takarják, de tőlünk rézsút elfordulva áll. Erzsi háta 
mögött a kocsiülés támlájára könyökölve, célzás közben mondom, 
hogy csak hasba lőhetem, és máris durran a puska. Jómagam a bika 
jelzését nem látom, az erdőőr és a kocsis azt mondja, hogy nagyot 
ugrott és hátsó lábával kirúgott.

Nem megyünk utána, nem tudhatom, milyen a sebe, nem 
akarom zavarni, csak megjelöljük a rálövés helyét, s mivel 3/4 7-re 
jár az idő és fél óra múlva sötétedik, egyenest a Bécsirét felé 
hajtatok.

A fokozatos felújításban semmi vadat sem találunk. A déli szél 
másfelé vitte a szarvasokat. Alkonyattal mögöttünk a lécesben 
három bika kezd bőgni, majd csakhamar minden irányból hallik 
bőgés. Derült, holdvilágos, szeles az este.
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Szeptember 25. Arra ébredünk hajnal előtt 5 órakor, hogy a déli 
szél olyan erősen fuj, hogy zúgása behallatszik szobánkba.

Ez az oka, hogy virradással csak egy szarvasborjút találunk a 
fokozatos felújításban.

Tegnapi lövésem színhelye felé barkácsolva, az E-nyiladékon 
megállunk és hallgatódzunk. Nem messze tőlünk, a sűrűségben 
megszólal egy bika és egy fiatal páratlan nyolcas ballag át a 
nyiladékon. Megkísérlem a nagy időközökben egyet morduló bikát a 
bozótban megkeresni. Ez pedig, ösvény híján, a zörgős haraszton 
járva, nagy feladat. Bőgésemre kényszeredetten felel. Sikerül vagy 
50 lépésre megközelítenem, de mielőtt sok takarása mögött 
megláthatnám, észrevesz és nagy robajjal menekül. Rábőgök, 
megnyugszik, felel, de elvonul. Bőgve követem, elugratom a 
nyiladékon látott kontárbikát, de bőgésemmel ezt is megnyugtatom 
és tovább kísérletezek a hol sűrűbb, bozótosabb, hol valamivel 
ritkább lécesben.

Kiérünk egy szekércsapára, s mivel a dolog reménytelennek 
látszik, elküldöm az engem mindig nyomon követő Tónit a kocsiért, 
magam ballagok tovább, és véletlenül mégis sikerül a sűrűségben 
zörögve, morogva vonuló bikával 30 lépésre találkoznom. Régi 
ismerősöm a Lakatosrét tájékáról, a páratlan tízes. Az a 
benyomásom, hogy agancsának szára vastagabb a tegnap este 
meglőtt tizenkettesénél. Mégis eleresztem lövés nélkül. Még 
remélek nála derekabbat lőni.

Tegnap esti élményem színhelyére érve azzal kezdjük a dolgot, 
hogy a kocsival körüljárjuk a szálasnak azt a részét, amelyben a 
bikának feküdnie kell, ha gyorsan halált okozó lövést kapott. A 
jószemű Tóni már messziről meglátja. A rálövés helyétől 100-120 
lépésnyire fekszik. Örülök, hogy jól lőttem, de agancsában nem sok 
örömöm telik. Csak olyan, amilyennek az élő bika fején láttam. 
Vékonyszárú, rendes, csaknem unalmas tizenkettes. Olyan a sebzése 
is, amilyennek szántam és gondoltam, a golyó jobb oldalán gyomra 
táján csapott bele és rézsűt előre hatolva, máját és tüdejét roncsolta 
meg.

Mire a keresés céljából odahívott erdész vérebével megjelenik, 
már javában fényképezek.
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Megint 11 órára jár az idő, amikor délelőtt a vadászházhoz 
érünk és megtudjuk, hogy Reiner ma reggel meglőtte második 
bikáját. Rövid, de vastagszárú, fiatal tízes.

András, az erdőslegény tegnap regélte, hogy tegnapelőtt délben 
a fenyves mellett a rudasban, a „Déhárom”-nak nevezett táblában 
egy óriás bikát látott. Ez lehetett az a hírhedt fenyvesi bika, amelyet 
tavaly s ha jól emlékszem hároméve is oly sokat kerestem. A 
fenyvesben sok a jelensége, sok tönkrevert, rongyossá dörgölt 
lucfenyő. Tavaly azt mondták róla, hogy óriás tízes. András azt 
mondja, minden bika szökik előle.

Délután egy óra hosszat ezt a bikát keressük barkácsolva a 
fenyvestől keletre, ritkított szálasban és délre, a rudasban, de csak 
egy hosszúszárú, derék nyolcast találunk ott.

Aztán nagyon mulatságos, hangulatos, szép jelenetet látunk a 
nyírtói vágás északi részében, a „Cékettő”-ben. Noha még süt a nap, 
előre mondom, hogy szarvasokat kell ott látnunk, mert a szél 
egyenest nyugatról fúj, a vad a fenyves sűrűségből csak nyugatnak 
tartva vonulhat kifelé. Előbb egy gyenge nyolcas kotródik el a kocsi 
elől, de látszik rajta, hogy nemcsak tőlünk fél, hanem előtte is van 
valami veszedelme. Később egy derék páratlan nyolcas jön onnan a 
vágásterület nagy hajlatába.

Már ott állunk a kocsival és gyönyörködünk a jól ismert 
páratlan tizennégyesben. Ma szebbnek és derekabbnak nézem, mint 
eddig. Derekabb a tegnap este lőtt tizenkettesnél, de nem látszik 
öregnek és mind Erzsi, mint Tóni tiltakozik ellene, hogy meglőjem. 
Nem tudom, miért pártfogolják olyan nagyon. Tehene mellett bőg a 
tizennégyes és bőgve közeledik feléje a derék nyolcas. A tehén 
izgatottan futkos a csepőtében ide-oda, mialatt a tizennégyes a 
nyolcast elkergeti, aztán tehene nyomában maga is elvonul bőgve 
nyugatnak.

Feltéve, hogy nem minden vad a sűrűségekből nyugatnak tartva 
vonul kifelé, elhajtatok a nyírtói vágástól nyugatra eső „Déegy”-es 
szálasba. Ott egy magányos borjút, majd két tehenet érünk.

Visszafordulunk a „Dékettő”-be, a vágásba, végigdöcögünk 
benne, majd alkonyati szürkületben befordulunk alulról a tábla nagy 
hajlatába, az alacsony, füves, gazos csepőtébe, megállítjuk a kocsit 
és hallgatódzunk. Egyszerre tőlünk keletre, a hajlat fölött, a dombon,
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a fenyves sarkának irányában mély hangon morog egy bika. Ez 
csak a fenyvesi nagy bika lehet! mondom. Menjünk feléje! A 
kocsi felkapaszkodik a dombra, szemünket megerőltetve, keressük a 
már sötétedő bozótban a bikát, de semmit sem látunk.

Egy morgás ér fülünkhöz a hajlat felől. A nyiladék felé kerülve, 
megint ledöcögünk a hajlatba, de gyorsan fogy a maradék világosság 
és semmit sem látunk.

Erre megint fönt, a dombháton morog a bika, ahonnan éppen 
lejöttünk.

Biztosan hiszem, hogy a hírhedt nagy bika járatja velünk a 
bolondot. Noha már nem remélhetem, hogy a magas, szürke gazban, 
a sok sárgára hervadt bokor és cserje között megláthatom, ismét 
felkerülünk a dombra és halljuk, hogy a bika a vágáson túl, a rudas 
szélén lévő tisztáson bőg. A „Hármas”-nyiladékon feléje tartunk, s 
amikor a tisztás sarkához érünk, az esti szürkületnél már sötétebb 
homályban, a csaknem fekete keretben meglátjuk a halványan, már 
alig észrevehetően szürkéllő, nagytestű bikát. Nézem a 
messzelátóval, de agancsából semmit sem látok. Úgy érzem és 
vélem, hogy elejtését meg kell kockáztatnom, de Erzsi és Tóni 
megint tiltakozik, mondván, hogy hátha nem a keresett nagy bika, 
hátha hitvány az agancsa. Nincs igazuk, mert a bika sem fiatal, sem 
gyenge nem lehet.

Szürke alakja megmozdul, nála feltűnően kisebb két tehenét 
megkergeti, a tisztás szélén ide-oda vonulva, még kétszer láthatóvá 
válik, majd a sötét rudasban bőgve eltűnik. Rábőgök, felel, a szélső 
fatörzsek között ámyékszerűen osonó alakját még egyszer inkább 
sejtem mint látom, aztán vége a kalandnak.

A vadászház felé tartva bosszankodom, sajnálom és bánom, 
hogy nem lőttem. Ebben a rendkívüli esetben úgy vélem meg 
kellett volna kockáztatnom a bika elejtését. Utóvégre nem 
kockáztattam volna valami szörnyű nagy dolgot. Hogy nagytestű, 
öreg bikával volt dolgunk, az biztos. Ha hitvány vagy nem elég nagy 
agancs lett volna a trófeám, senkinek sem lett volna belőle kára, 
csak nekem, én pedig elviseltem volna. És hátha mégis a nagy bikát 
lőttem volna meg! Az élmény - ha meglövöm - nagyszerű lett volna, 
még abban az esetben is, ha az agancs csak közepes minőségű.
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Eszembe jut az évekkel ezelőtt a Vértesben, a Maróti-táblán 
hasonló körülmények között elmulasztott, mert kihasználni nem 
mert, alkalom. Azzal is úgy vagyok, hogy még ma is bánom.

Elhatározom, hogy ezentúl, illetve a következő napokon csak 
ezután a bika után járok, bár a vadászatban az elmulasztott alkalom 
nem szokott megismétlődni.

Ma este az a benyomásom, hogy a bőgés lanyhul. Kevesebb 
bika bőg, később kezdték és mire este lett, elhallgattak.

Éjfél tájt az ablakon kihallgatok a holdvilágos, csendes 
éjszakába és egy hangot sem hallok.
Szeptember 26. Vázsonyi nagy bikám elejtésének évfordulója! 
Szeretném megünnepelni a fenyvesi nagy bika elejtésével.

Már alig dereng, csak a hold világít, amikor a D-nyiladékon 
nyugatnak tartunk. A vadászház és az erdésztanya között három 
szarvas baktat át a kocsi előtt az úton.

Az én területemen csend van; nem hallunk bőgést.
Alighogy nappalodni kezd, a Hármas-nyiladékon odaérünk a 

rudaserdő ama tisztása széléhez, ahol tegnap este volt az a 
befejezetlen, érdekes kalandom és elmulasztottam a lövés alkalmát. 
A réten találjuk a tegnap délután a rudasban látott szűkterpesztésű, 
hosszúagancsú, már ismert nyolcast.

Kissé odébb, a nyiladék másik oldalán, az alacsony vágásban 
három tehén és utána egy sötétagancsú derék bika futamodik meg a 
kocsi elől. Tovább hajtatva, ismét meglátjuk a társaságot ugyancsak 
a vágásban. Ezúttal a bika tőlünk 80 lépésre nyugodtan áll és figyeli 
a kocsit. Nagy szürke bika, de mindjárt felismerem benne a 
Lakatosrét tájékán már többször látott páratlan tízest.

Ez a találkozás, ezen a helyen, gondolkodóba ejt. Hátha 
ugyanezt a bikát láttuk tegnap este is a rudas tisztásán, és ezt néztem 
a fenyvesi nagy bikának? Nem hiszem, hogy ez volt, de lehetséges. 
A tegnap esti világosszürke bika nagyobbnak látszott bár az esti 
homály mindent nagyít és mozdulatai olyan tekintélyesek, 
fölényesek voltak, hogy az ismert tízesnél komolyabb öreget 
sejtettem benne.

Az ilyen titokzatos, sohasem látott, csak híresztelt nagy 
bikával úgy van az ember, hogy hol biztosan hisz, hol kételkedik
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létezésében. Eddig csak András, az erdőslegény állítja, hogy látta, és 
kérdés, nem képzelődött-e, nem túloz-e, amikor róla beszél.

Keressük a rudasban, majd a fenyvestől keletre, a ritkított 
szálasban, de csak egy kis nyársas bikával találkozunk.

Aztán még 1/2 10-ig a Nyírtói vágástól délre és nyugatra, Az 
Ékettő, Éegy, Déegy és Béegy jelzésű táblákban, a szálasokban 
barkácsolunk, de nem látunk több vadat.

A mai délelőttöt rászánjuk arra, hogy áthajtatunk a szomszédos 
padragi, közalapítványi erdőbe, és meglátogatjuk ott a 
vadászházában tanyázó Horváth Miklós nagyvázsonyi 
erdőgondnokot.

Déltájt Padragról visszatérve, megint útba ejtjük a Fenyves 
tájékát. A kocsi a sűrűséget keleti oldalán megkerüli, én pedig 
közben északról délnek egyedül átcserkelek rajta.

A kocsizörgés megszólaltat benne egy bikát. Már többször 
tapasztaltam, hogy a kocsi zörgése a rigyető bikára ingerlő hatással 
van. Egyre-másra bőg, de hiába settenkeden körülötte és járok hozzá 
közel, a sűrűségben meglátnom nem lehet. Bőgésemre folyton felel, 
de nem mozdul el helyéről. Közben még egy bika morog nem 
messze tőle.

A harmadik bika némán hallgatja feleselgetésünket. Csak akkor 
szerzek róla tudomást, amikor az ösvény mellett, a sűrű fenyvesben 
észrevesz és nagy robajjal menekül előlem.

Déli 1/2 1 órára térünk vissza a vadászházhoz. Tóni igen 
helyesen jegyzi meg, hogy júliusi meleg van. Az erdőnek azonban 
októberi a formája. A lomb nagy része már a földön szárad, s a fák 
és cserjék lombja már javában fonnyad, sárgul, bámul.

A reggelt a Kabhegy déli oldalán töltött egyik erdőőr jelenti, 
hogy ott még vígan bőgnek a bikák. Nirnsee Palit kísérte és tíz bőgő 
bikát néztek meg; nem volt köztük tízesnél többágú, sem középes 
minőségűnél derekabb.

Tóni délután a Kabhegy déli oldala alá szeretne menni és Erzsit 
is odavonzaná a tavalyi emlék. Én azonban megmaradok amellett az 
elhatározásom mellett, hogy legalább a mai napot egészen a fenyves 
állítólagos nagy bikájának szánom, noha már kétség támad bennem, 
mennyi belőle a valóság és mennyi a költészet vagy képzelet.
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4 órakor indulunk és természetesen azzal kezdjük, hogy a 
Déhárom és a Céhárom nevű két táblában barkácsolunk a fenyves 
szomszédságában. Kellemetlenül melegen tűz a nap, mégis már a 
rudasban érjük a már reggel is azon a tájon látott páratlan tízest.

Aztán a Céháromban, a nyírtói vágástól nyugatra, a lécesben 
barkácsolunk. Egy helyen Tóni leszáll a kocsiról és kimegy a vágás 
szélére szétnézni. Alighogy a kocsitól 30 lépésre eltávozott, tőlünk 
oldalt jobbra, a vágás szélén egy derék bika indul futásnak. Csak 
megvillanni látom; Tóni szerint tízes. Meg akarjuk keresni ezt a 
bikát, azért kikerülünk a Bényiladékra és északi oldaláról fordulunk 
be a Nyírtói vágásba.

Körülbelül a derekán járunk, amikor Tóni a kocsit megállítja 
és a nagy hajlat keleti vége, a Hármas-nyiladék felé mutat. Egy nagy 
bika áll ott, az öregek módjára szoborszerűen, mozdulatlanul, 
szügyét felénk fordítva. A fenyvesi nagy bika egyszerre valósággá 
vált. Ráismerek. Ezt láttam valamelyik reggel 8 óra tájt a 
Cényiladékon, amikor bevonult a Fenyvesbe. Koronás, hosszúszárú, 
nem sokágú és nem valami nagyterpesztésű agancsa van.

300 lépésnyire van tőlünk, ilyen messziről a lövést élűiről, 
szügyébe nem kockázatom meg. Tanakodunk, mitévők legyünk. 
Reméljük és várjuk meg, hogy a vágásban felénk tartva, hozzánk 
közelebb jusson vagy döcögjünk le a vágást félkörben szelő 
szekércsapán, a bikától vagy 200 lépésnyire, a nyiladékra? Bajos 
ilyen esetben eldönteni, mi a helyesebb és célszerűbb.

Az utóbbi megoldást választjuk és elindítjuk kocsit. Erre a 
nyiladékon álló bika előtt, a gazos csepőtében mászkáló tehén 
megfordul és sietősen bevonul a fenyvesbe. A bika pedig 
utánafordul és csapán követi. Elrontottuk a dolgot!

Remélve, hogy hamarosan megnyugosznak és. mégiscsak 
kijönnek a nyugati széllel szemben a vágásba, lehajtatunk a 
nyiladékra, ott a kocsit keresztbe fordítva megállunk, elhelyezkedem 
rajta lövésre készen és várjuk a szarvasok ismételt megjelenését.

A bika tőlünk vagy 200 lépésnyire, közel a nyilardékhoz, a 
fenyvesben időnként egyet mordul.

Negyedóra múltán a tehén kilép a nyiladékra, 200 lépésről nézi 
a kocsit, majd ide-oda fordulva tétovázik, kimenjen-e a vágásba 
vagy visszabújjon a fenyves sűrűségbe. A célzótávcsővel figyelem.
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Ha kijönne melléje a bika, mindjárt oldalba lőném. Ámde 
mozdulatlanságunk a tehenet nem nyugtatja meg. Nehány lépést a 
nyiladékon hosszat fut, és mégiscsak bebújik megint a fenyvesbe. 
Kiátkozom a világból és folytatom a türelmeskedést. A kocsiban 
guggolok, Erzsi háta mögött a támlára támasztom a puskát és várom, 
hogy a bika a nyiladékon mutatkozzék.

7 órára jár az idő, a nappali világosság halványodni kezd, a 
Dékettő felől bőgés hallik s a bika a fenyvesben is szól időnként 
egyet. Közel van a széléhez, ki kell már onnan jönnie.

Egyszerre csak tőlünk jóval távolabb, mint az imént, körülbelül 
250 lépésnyire, megjelenik a tehén a nyiladékon, csak egy 
másodpercig tétovázik rajta, majd futva megy ki a vágásba. Csapán 
követi borja. Várom a bikát. Nemsokára az is kilép a fenyvesbő 1- 
még egy jókora darabbal odébb, mint a tehén és borja megáll, 
megcélzóm és hallom Tóni figyelmeztetését: - Ez nem az!

Meghökkenek, a célzótávcsővel jobban megnézem a bikát, azt 
mondom: - Dehogynem az! és megint célzok, de a bika elindul és a 
vágásban eltűnik.

Mindig feleslegesen óvatos, kételkedő és aggodalmaskodó 
kísérőm rontotta el nekem a lövés alkalmát. Téves közbeszólása 
folytán késtem le róla.

Nem tehetünk jobbat, mi is befordulunk a vágásba és 
barkácsolva kíséreljük meg a bika megközelítését. Bőgve halad a 
csepőtében nyugatnak, miközben feléje tartunk. Egy kis késedelmet 
okoz, hogy meg kell kerülnünk a vágásban a kocsival nem járható, 
árokszerű, mély hajlatot.

Fogy a világosság és a meglátás lehetősége. Fogynak, 
halványodnak a színek, szürkül a keret, és hiába meresztjük 
szemünket a bozótba, nem látjuk a bikát •

Közben négy-öt bika bőg a nyírtói két táblában.
Kiélünk a fenyves sarkánál a nyiladékok keresztezésére és 

megállunk hallgatódzni. Vígan bőgnek a bikák. Az öreg mögöttünk, 
a vágásnak magasabb, sűrűbb kis ligetében ereszti meg időnként 
rekedt hangját. Mellette jöttünk el a kocsival, mégsem láttuk. Úgy 
hallik, a Cényiladéknak tart. Ott még meglőhetném az alkonyati 
szürkületben. A fenyves sarkán van egy kis pad. Lövésre készen 
elhelyezkedem rajta, s a kocsit elküldöm.
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A bika tőlem 80-100 lépésre zörgeti meg a bokrokat és hol 
böffent, hol morog, hol nagyot bőg, de nem jön ki a nyiladékra, sőt 
megfordul és abban az irányban vonul el, amerről jött, a „Hármas” 
nyiladékon álló lesállvány felé. Pedig éppen oda küldtem a kocsit. 
Ha én is rajta volnék, meglőhetném, mert ahogyan később 
kísérőimtől megtudom - húsz lépésnyire ment el mellette.

A ránk boruló sötétség vet véget ennek az izgalmas 
kalandunknak. Egy kis szerencsével ma délután meglőhettem volna 
a sokat emlegetett és sokat keresett, rejtélyes fenyvesi bikát, de 
éppen csak annak a kis szerencsének voltam és vagyok 
mostanában következetesen - híján.

Mai élményeim folytán természetesen hallani sem akarok a 
vázsonyi erdő más részeiről, és kijelentem, hogy ezentúl csak a ma 
elszalasztott fenyvesi nagy bikát lesem a Hármas-nyiladékon, a 
lesállványról.

Ennek a két éve épült lesállványnak az a története és 
jelentősége, hogy három évvel ezelőtt én jelöltem ki a helyét és 
ajánlottam megépítésre.
Szeptember 27. A második vasárnapot töltjük itt. Ma fél órával 
korábban indulunk útnak, mint az elmúlt napokon, mert virradás 
előtt akarok a nyírtói vágás és a fenyves között a nyiladékon, a 
lesállványra felülni. Ott is vagyunk hárman - Erzsi, Tóni és én - már 
3/4 6-kor (a valóságban 3/4 5-kor). A szarvast a vágás bokrai között 
meglátni még nem lehetne.Tőlünk északra, a nagy gödör irányában 
bőg egy bika. A Dékettőben bőg a másik. Egyikben sem ismerem fel 
a tegnap este látott és bőgni hallott nagy bika hangját.

Megfordult a szél, egyenest keletről fúj, a szarvasok tehát 
széllel szemben jöhetnek haza, nappali helyükre, a fenyves 
sűrűségbe. Ez a körülmény előnyünkre van és erősíti bennem a 
reményt.

Kezd derengeni. Ott,ahol tegnap a bika kijött a fenyvesből, a 
nyiladékon, tőlünk 200 lépésnyire legel egy tehén a borjával. Velük 
egyirányban, közel a nyiladékhoz, a csepőtében is mozog a vad, de 
meglátni még nem lehet.

Lassan virrad és fokozatosan javul a látás lehetősége. Már látom 
a vágásban a bika szürke és tehene vörös foltját.
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Aztán a feketéllő agancsot is látom már, csak formáját nem 
tudom még a sárgás-szürke háttérből kihámozni.

A bikát meglőni már tudnám, a távcsőben tisztán látom alakját, 
mégsem merek lőni, mert attól tartok, hogy nem az, amelyet tegnap 
este láttunk.

Megnehezíti dolgomat, hogy ugyanezen a tájon, illetve 
ugyanebben a táblában, a Cékettőben jár az a bizonyos páratlan 
tizennégyes, amelyre már kimondtam, hogy kímélendőnek tartom, 
mert fiatalnak nézem.Tóni is attól tart, hogy tévedésből a 
tizennégyest lőhetném meg, azért aggályoskodik és egyre 
kételkedik.

Hiába nézegetem a bikát a messzelátóval körülbelül 160-180 
lépésről, agancsának részleteit még nem látom, még nincsen nappali 
világosság. Nem merem a fenyvesi nagy bikának mondani. Más a 
hangja és mintha agancsának alakja is más volna. Ezzel szemben 
társasága - egy borjas tehén és egy üsző - ugyanaz, mint tegnap volt. 
Nem tudunk rajta eligazodni, és nagyrészt csak képzelt felelőssége 
tudatába Tóni is néma, mint a csuka.

Mielőtt tisztára megvlágosodik, a tehén elindul, a nyiladékon át 
bevonul a fenyvesbe, s a bika követi. Odabent, a sűrűségben aztán 
még néhányszor bőg.

Lejövünk a lesállványról, Tónit elküldjük a kocsiért és még 
másfél órát a vágásban, majd a fenyves körül, a szálasban és a 
rudasban barkácsolunk, de több vadat nem látunk.

Engem most már csak a fenyvesi bika ügye érdekel. A 
kételkedő természetű Tóni most sincsen meggyőződve a bika 
létezéséről, és lehetségesnek tartja, hogy szemünk káprázott és 
képzelődtünk, amikor az ismert tizennégyest néztük valami más, 
nagyobb bikának. Én azonban tudom - vagy hiszem - ,hogy van a 
fenyves tájékán egy nagyobb bika és ezt láttuk tegnap alkonyattal a 
Hármas nyiladékon.

Ezért a mai délutánt is csak ennek a bikának szánom. Előbb 
„az ördög nem alszik” jelszóval a Déháromban, a rudasban és a 
Céháromban, a szálasban barkácsolunk és egy gyenge nyolcast 
látunk, majd 3/4 6-kor a Hármas nyiladékon felülünk hárman, 
úgy, mint ma reggel a lesállványra, noha keletről fúj a szél és
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megjósolom, hogy a vad szél után, nyugati irányban vagy egyáltalán 
nem, vagy csak későn, sötéttel vonul ki s sűrűségből a vágásba.

Jóslásom, sajnos, valóra válik.
6 órakor a fenyvesben megszólal egy bika és 7 óráig öt 

percenként egyet bőg. Hangjáról tudjuk, hogy nem a nagy bika. 
Aztán elhallgat. Egyszer olyan közel, 40-50 lépésnyire a 
lesállványtól, bőgött, hogy már vártuk megjelenését a nyiladékon, de 
hangja megint távolodott.

7 órakor ugyanott, ahol a ma reggel látott négy szarvas bevonult 
a fenyvesbe, egy tehén jelenik meg a nyiladékon. Mégis szél után 
jött ki a sűrűségből. De meglátszik rajta nyugtalansága, 
bizalmatlansága. Nehány másodpercnyi figyelés után futva kerül ki 
a vágásba. Egyedül van, bika nem jön utána.

1/4 8-kor egy másik tehén tesz hasonló mód, ugyanott. Ezt sem 
követi bika.

1/2 8-kor sötét van. Előbb Tóni, aztán Erzsi mászik le a létrán, 
és éppen én készülök a létrára lépni, de megállít egy bősz morgás. A 
lesállványtól nyugatra, 20-25 lépésre áll egy nagy bika. Szabad 
szemmel nem látható, de a fényerős messzelátó megmutatja. Még 
azt is látom, hogy nagy agancsa van. Talán de csak talán a 
fenyvesi öreg bika. Meg tudnám lőni, de nem merem. Hátha a 
tizennégyes vagy az újabban ezen a tájon csavargó páratlan tízes.

Különben sem sokat késlekedik közelünkben. Bizonyára 
szimatot fogott a földön kuporgó társaimtól, mert egyszerre elfordul 
és sietve elkotródik nyugati irányban, a vágásban kifelé.

Elmegyünk a fenyves mögött ránk várakozó kocsihoz és 
csillagos éjjel kocogunk a vadászházhoz.

Tart a szárazság és még este is fülledt meleg van. Nyaralásra, 
napozásra, fürdőzésre, de nem szarvasbőgére való idő ez! Ráadásul 
goromba szél fúj.
Szeptember 28. A régi jó időben egyik szerencsés napom! 
Holdvilág az égen vékony felhőfoszlányok délkeleti szél és 
langyos levegő.

3/4 6-kor, tehát fél órával a derengés kezdete előtt már a 
Hármas nyiladékon, a lesállványon ülünk.

6 órakor a fenyvesben megszólal egy bika. Hangja szerint nem a 
mi nagy bikánk. Aztán fél óráig nagy időközökben négy bika bőg
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a fenyvesben, mellette a rudasban és még a Dékettőben. De amint 
kivilágosodik, elhallgatnak.

A lesállványról az alacsony vágás nagy részén látunk végig, de 
szarvas nincsen benne, pedig a szél iránya a vadnak kedvez. Úgy 
látom, a rigyetés a legvégét járja, és napról napra kevesebb az 
esélyem. Ki tudja, merre jár a fenyvesi nagy bika! Lehet, hogy a 
fenyves sűrűségben pihen, de az is lehet, hogy valamerre elkóborolt 
még üzekedő tebenet keresve.

Reggel 7 órától délelőtt 11 óráig barkácsolunk, mégpedig előbb 
a fenyves körül, a Cékettőben, a Céháromban, és a Déháromban, 
majd a Kabhegy délnyugati és déli lejtőjén. Látunk egy kis villás 
bikát, aztán két tehenet két borjúval és végül egy őzsutát három 
gidával; ez bezzeg nagy ritkaság.

Délelőtt gyarapodnak az égbolton a felhők; talán végre-valahára 
mégis megváltozik az idő és véget ér a nagy szárazság.

A Kabhegy déli oldalán gyönyörködünk a vágás késő őszi 
tarkaságában. A szálasoknak már október végi képe van, a fák 
lombja már nagyon megritkult és vastagon borítja a földet a 
sárgásbarna, száraz haraszt.

Már nem bízom benne, hogy ezidén is - úgy, mint három éve és 
tavaly kiváló bikát lövök itt. Csak sikerüljön a nekem szánt 
második bikát is meglőnöm akár csak a középszerűekből! Már ez 
is kétséges.

Délután 1/2 4-től 3/4 6-ig a tertület délnyugati részében 
barkácsolunk. A Bécsirét mellett, a léces egyik tisztásán szokatlan, 
kedves jelenetet látunk. A kis darab zöld réten áll egy bika. Nem 
vette észre a kocsit, pedig csak 80 lépésnyire van tőle. Annyira 
gyanútlan, hogy előttük lefekszik. Nyugodtan nézzük a 
messzelátóval. Ezt is már ismerjük a Déháromban, a rudas erdőben 
találkoztunk vele. Hosszúszárú, szűkterpesztésű, derék, selejtes 
nyolcas. Örömest meglőném, de Tóni tiltakozik ellene. Az a 
véleménye, hogy kiváló koronás bikát kell lőnünk. Pedig 
vadászosabb cselekedet lenne ezt a nyolcast meglőni, mint például a 
már többször említett fiatal tizennégyestől megfosztani a terület 
vadállományát.

Egy darabig nézzük a nyolcast, aztán meglátja a kocsit, lábra 
áll, figyel bennünket és kényelmesen elballag.
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Valahol messze zeng az ég, és kopasz fejemen esőcseppeket 
érzek.

3/4 6-kor szokott helyünkön, a lesállványon ülünk. Szemereg az 
eső, de kedvező a szél iránya, délnyugatról fuj a fenyvesbe, ahonnan 
a nagy bikát várom.

Egy kis nyolcast már kint érünk a vágásban, a lesállvány közeli 
szomszédságában, és hamarosan egy tehén alakja tűnik fel a 
nyiladék mellett, a bokrok között, tőlünk 200 lépésnyire.

Aztán eláll az eső, a leáldozó Nap a felhők közül kisüt és mesés 
világítást teremt. Fölöttünk ólomszinű vastag felhők sötétítenék el a 
tájat, de oldalról, csaknem vízszintesen az erdőbe bevilágító sugarak 
vakítósárga fényfoltokkal és köztük sötét árnyékkal tarkítják a képet.

Sajnos, a szél megint irányt változtat, északkeletről fúj, tehát 
ahonnan a vadnak jönnie kellene, s ezért nem is jön. Sötétig egy 
hangot sem hallunk, aztán bőgésemre három-négy bika felel a 
Déháromból, a Dékettőből és a Cékettőből, de kevés hévvel.

Minden jel arra vall, hogy a rigyetésnek vége, legalábbis a 
területnek ezen a részén.

Elbúcsúzom ettől a résztől, valamint a fenyvesi nagy bikától. 
Sok időt töltöttem már el keresésével, lesésével, kell már helyette 
más bikát lőnöm, hogy befejezzem szereplésemet itt és tovább 
álljak. Elhatározom, hogy holnaptól kezdve Tónira bízom, hová, a 
terület melyik részébe vezet.

A délután megeredt esőnek, sajnos, nincsen folytatása; a felhők 
elvonultak és derült, csillagos az éjszaka.
Szeptember 29. A szél délnyugatról fúj, hát Tóni a Kabhegy déli és 
délnyugati lejtője alá, irányítja a kocsit. Sötéttel, 1/4 6-kor indulunk.

Az égbolt alja keleten még csak gyengén rozsdásodik, amikor a 
Schweitzer-rét irányában kiérünk a szálerdőből a vágás szélére.

Amit ott hallunk, cáfolat arra a tegnapi feltevésemre, hogy a 
rigyetés véget ér. Alattunk, a Schweitzer-rét körül hét-nyolc bika 
eszeveszetten ordítozik. A nagy zenebona körülbelül napkeltéig tart, 
aztán megszűnik, csak egyes hangokat hallunk még.

Ma nem szólok bele, mit tegyünk, merre menjünk; mindent 
Tónira bízok. Nagyon érti a dolgát, tapasztalt, jó füle van, meg tudja 
ítélni a hangokból, melyik bika után érdemes menni.
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Azt mondja, a legderekabb bika abban a táblában, a ritka 
bozótban bőg, amelyben tavaly a nagy bikát lőttem, és egy derék 
tizennégyest elhibáztam, illetve a golyóval csak horzsoltam. Tehát 
odahajtatunk.

A bikát azonban nem érjük ott, mert már vonul nyugatnak, az 
abban az irányban magasodó és sűrűsödő vágásban, illetve 
fiatalosban.

Az első hideg reggel az idén; van is harmat olyan bőven, hogy 
csillog és csöpög a lombon. Kel a Nap és sötét vöröslilatarka felhők 
alatt a látóhatár fölé emelkedve, vakítva világítja meg az erdőt.

Az óriás kiterjedésű vágásban a nyiladékokon a táblákat hol 
egyik, hol másik oldalukról megkerülve, igyekszünk az időnként 
egyet bőgő bika elé kerülni, de hasztalan. A jófíilű Tóni hallja, merre 
jár. Végre a fiatalos nyugati szélén, a nyiladékon, a kocsi előtt 160- 
180 lépésre megjelenik egy tehén, egy-két másodpercre megáll, 
bennünket néz és bevonul a lécesbe. Csapán követi - megállás nélkül
- egy kiváló bika. Akkora az agancsa, hogy szinte meghökkenünk. 
Sokágú, nagy koronája van. Utánuk siet egy kontárbika. Ezt sebtiben 
középszerű tízesnek nézzük.

Tehát mégis van a nagyvázsonyi erdőben ezidén is kiváló bika, 
pedig ebben már kételkedtem.

Természetesen esz a fene, hogy azt a bikát meglőjem.
Tovább hajtatunk, és azon a forgón túl, ahol a lécesbe bebújtak, 

egy keskeny nyiladékon mi is befordulunk a lécesbe, és jócskán 
bent, Tónival leszállók a kocsiról és egy harasztborította 
cserkelőösvényen igyekszem a szarvasok elé kerülni. Halljuk 
zörgésüket, s a bikák itt-ott egyet morognak vagy bőgnek.

Aztán 20-25 lépésre találkozunk velük; illetve csak az egyik 
bika sötét alakja tetszik át a sok vékony fatörzs, ág, vessző és gally 
sűrű fonadékán. Tóni súgva mondja: - A nagy bika! - morogva jön 
közelebb és mellettünk haladna el. Egy pillanatra látom combját és 
fél agancsát, amint fejét lehorgasztva, agancsát forgatva, keres 
magának helyet, illetve útat a továbbjutásra.

Már ráfogtam a puskát és lesem, hogy célzásra egy darabot a 
nyakából vagy az elejéből is meglássak, de ekkor előtte a tehén 
észrevesz bennünket, megugrik, nagy robajjal elrohan, s a két bika a 
lécest törve-zúzva, száguld utána. Megnyugtatásukra belebőgök a
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tülökbe; a bikák futva felelnek, de bőgve, morogva, követik a 
tehenet. A nagyszerű alkalom egy kiváló bikát lőni elmúlt. Nagyon 
bánom!

Visszasietünk a kocsihoz és előbb egy darabot barkácsolva, 
majd Tóni tanácsára egy erdőtáblán gyalog átcserkelve, keressük a 
szökevényeket, de nyomuk veszett.'

Tóni már lemond arról, hogy keresésüket folytassuk, és a 
vadászház felé fordítaná a kocsi rúdját, de én még egy fordulót 
javasolok más irányban, amerre érzésem szerint a szarvasok 
elmehettek.

Tehát folytatjuk a barkácsolást és hamarosan megint láttunk 
egy kiváló bikát. Messze bent, a szálfák között áll és nézi a kocsit. 
Nem tudom, ugyanaz a bika-e, amelyet keresünk vagy másik, de 
nagyterpesztésű,vastagszárú, koronás agancsa van. Ezt, sajnos, 
elügyetlenkedem. Ha leszállók és a kocsit tovább küldöm, 
valószínűleg meglövöm a bikát. Ehelyett megállunk és a kocsiról 
akarok lőni. Rossz helyen álltunk meg, a lovak mozognak, a kocsi 
inog, a bika elejét fatörzsek takarják, csak fejét és combját látom, és 
elindul, mielőtt lőhetnék. Ismét egy elmulasztott, nagyon kedvező 
alkalom! Ez idén valóban üldöz a balszerencse.

Megkíséreljük a bikát keresni és még egyszer látjuk messze,a 
kocsi előtt, egy nyiladékon átballagni. Aztán hiába kutatjuk még 
sokáig.

Délelőtt 11 óra tájt az erdésztanya alatt, a fokozatos felújításban 
két tehenet és egy borjút látunk.

Délutáni barkácsolásunk gyengén sikerül. Bizonyára azért, mert 
gorombán fuj a szél.

Ugyanott, a Kabhegy délnyugati és déli oldala alatt, a Géhárom, 
a Hánégy és a Háhat körül forgolódunk, ahol reggel jártunk. 
Keressük a reggel látott két - vagy kétszer látott egy - nagy bikát, de 
nem sikerül velük vagy vele találkoznunk. Megfordulunk a 
Lugason is. Ennek déli oldalán négy tehén és borjú futamodik meg a 
kocsi elől. Ilyen erősen szeles időben a vad nyugtalan és félős. Aztán 
látunk még egy tehenet borjával, és késő alkonyattal a Schweitzer- 
réten valami gyenge bikát egy tehénnel.

Egész délután egy hangot sem hallunk, csak sötéttel, amikor én 
kezdek a tülökkel bőgni, felel messziről három-négy bika.
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7 órakor a valóságban 6 órakor fogytán van a világosság. 
Csillagos, hűvös éjjel kocogunk vissza a vadászházhoz.
Szeptember 30, Kedvetlenül indulok ma hajnal előtt, 1/2 6-kor, 
ezúttal már huszonhetedszer barkácsolni, illetve cserkelni. Tegnapi 
bosszantó kudarcaim még hatnak rám. Minek erőltetem a dolgot, ha 
már sehogyan sem akar sikerülni, ha már következetesen kerül a 
szerencse!

Derült, hűvös, csillagos az idő hajnal előtt. A szél ma is 
délnyugatról fúj.

A tegnap látott első nagy bikát akarjuk megkeresni, azért 
nyugatról kerüljük meg a Kabhegyet, és déli lejtőjén megyünk le a 
Hatos nyiladékon a Háhatos tábla északnyugati sarkáig. Ott várjuk 
meg a derengésnek azt a fokát, amelyben már meglátni, megítélni és 
meglőni lehet a bikát.

A Gé-nyiladékon, tőlünk nyugatra 200 lépésre, egy tehén és egy 
kis hatos bika álldogál. A nyiladékon keresztbe álló kocsi mindaddig 
nem nyugtalanítja őket, amig rá nem gyújtok kialudt szivaromra. A 
gyufa felcsillanó fényére elfordulnak és a nyiladékon hosszat 
elbaktatnak.

Ma csendesebb a reggel, mint amilyen tegnap volt ugyanezen a 
tájon. Három-négy bika bőg lustán, kelletlenül.

Úgy véljük, a Háhatos táblában, a kevés magfával vegyes, 
helyenként ritka és alacsony bozótban ahol tavalyi nagy bikám 
esett el lehet a tegnap látott nagy bika.Tegnap keleti oldaláról 
hajtottunk be a bozótba, de a bika - távolodó morgásával árulta el - 
előlünk, illetve a kocsi zörgése elől nyugatnak vonult el, míg csak a 
Hánégy sűrű lécesében össze nem akadtam vele.

Ma nyugati oldaláról készülünk a táblába behajtani.
1/2 7-kor azt mondom Tóninak, folytassuk a barkácsolást, már 

elég a világosság. Attól tartunk azonban, hogy mialatt odabent, a 
bozótban a kocsival ide-oda járunk, a bika a Hatos nyiladékon át 
látatlanul nyugati irányban megszökik. Hogy erről legalább utólag 
tudomást szerezzünk, Erzsit a nyiladék szélén figyelés céljából egy 
bokor mellé állítom.

Alighogy száz lépésnyire behatoltunk a táblába, a kocsitól balra, 
120 lépésre egy tehenet látunk borjával, majd mindjárt egyszerre 
mondjuk mind a ketten,Tóni és én: - Ott a bika!
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Nagy bika, nagy agancs feketéllik a fején. Bizonyára a 
harmattól nedves az agancs, azért látszik olyan sötétnek. Nem kell a 
messzelátóval vizsgálgatnunk, szabad szemmel nézve is rögtön 
tudjuk, hogy lőnöm kell, de rögtön. A bika tisztás helyen, szabadon, 
keresztbe áll, és mind a három szarvas, a bika, a tehén és a borjú 
bennünket figyel.

Megállítom a kocsit, rászólok a bakon ülő Tónira, hogy hajoljon 
le, hátára támasztom bal könyökömet, megcélzóm a bika lapockája 
felső részét, a lövés durran, s a bika úgy eltűnik, mintha ott sem lett 
volna.

Elsőnek Tóni kérdezi: - Hová lett?
József, a kocsis azt mondja: - Nem tudom!
Bevallom, én sem tudom. Csak a tehenet és borját látjuk elfutni.
- Ott kell feküdnie - mondom -,ahol állt.
Leugrálunk mind a hárman a kocsiról és feléje sietünk. Én 

természetesen lövésre kész puskával kezemben. Alig haladtunk 30- 
40 lépést, a magas gazban látom agancsa egyik szárát mozogni.

- Ott vergődik! - szólok. Mire odaérünk, kimúlt.
Aztán következnek a megnézegetés boldogító percei. Pompás 

bika, a legderekabb az idén látottak közül. Felismerjük benne 
tegnapi kalandunk szereplőjét a Hánégyes tábla lécesében. Mégis az 
enyém lett, pedig már azt hittem, soha többé nem látom! Sőt azt 
hiszem, azonos a tavaly ugyanebben a táblában elejtése helyétől 
150-200 lépésnyire gyengén meghorzsolt, tizennégyesnek nézett 
bikával. Ezidén páros tizenkettes. Agancsa nem hosszú, de vastag. 
A nagyvázsonyi erdőben ezidén elejtett tíz bika közül a legderekabb. 
A kedves Tóni úgy örül, ujjong, hogy megint meghat, mint tavaly 
ilyenkor és csaknem ugyanott.

Elküldöm a kocsit Erzsiért, hogy mennél előbb ő is segítsen 
örülni. Segít is a maga kedves módja szerint. Furcsa véletlen, hogy a 
szerencse éppen akkor kedvezett, amikor kétheti barkácsolás után 
először nem ült mellettem. Miután leszállt a kocsiról, öt perc múltán 
durrant a puskám.

Felkel a Nap, megragyogtatja a harmattól csillogó 
vörössárgazöld tarka bozótot és mesésen megvilágítja a bika szép, 
sötét agancsát. Fehérre csiszolt ágvégei szinte fénylenek és árnyékot 
vetnek sötétvörösbama csuhájára. Oldala, nyaka, feje, füle, szája
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szúrástól, vágástól eredő csupa forradás, hegedő seb. Nagy verekedő 
volt, sokat viaskodott tehenei birtoklásáért. Méltó ellenfele is volt a 
Kabhegy táján. Bár kereshetném és elejthetném azt is! Szívesen 
rázatnám magamat érte még napokig a köves, göröngyös, hepehupás 
nyiladékokon, de időm itt letelt, vadászgatásomnak ezen a területen 
vége szakadt.

Elküldöm a kocsist az erdésztanyára szekérért, hogy a bika 
elszállítását ellenőrizzem. Két óra hosszat várunk, amíg meghozza. 
Közben fényképezek és zsigerelünk.

Délután 6 óra felé kocsin elmegyünk a terület keleti sarkában 
két-két holdas, körülkerített helyen nevelt dámvadat és muflonokat 
megnézni. Onnan visszajövet négy-öt bika bőgését halljuk.

Holnap délelőtt készülődünk a hazaindulásra, főképpen az 
agancsokat csomagoljuk és délben ki tudja mennyi időre 
elbúcsúzunk a Kabhegytől.

Baj na
(Esztergom megye)

Október 2. Tegnap reggel még a Kabhegyen ébredtünk, délelőtt 
három és fél óráig csomagoltam két agancsomat, déli 12 órától este 
10-ig, vagyis tíz óra hosszat utaztunk haza, ma délelőtt még a 
hivatalban voltam és délután már a Metternich hercegi erdőben, 
Bajnán barkácsolok.

Délután 1/2 1-kor indultam a társas gépkocsival a Szénatérről, 
és rekkenő hőségben - egyáltalán nem októberi időjárásban - értem 2 
órakor Zsámbékra. Onnan állandó porfelhőben kocsiztam ötnegyed 
óráig Bajnára. Utálatos most a meleg, és az ember szemébe, orrába, 
fülébe és szőrözetébe telepedő, mindent belepő por.

Egy ajándékbikára hívatott meg „Őhercegsége”
4 óra után hajtatunk ki a faluból az erdőbe. Kísérőm Holdampf 

Gyula, az erdőmester. Az erdő itt még szárazabb, mint amilyen a 
Kabhegyen volt, nem szabadulunk meg benne sehol a portól.

6 óráig barkácsolunk. Nem ismerek rá a valamikor megjárt 
területre. Az egykori szálasok helyén nagyrészt vágások vannak, s 
ahol egykor alacsony vágásokban őzbakra vadásztam, ott magas, 
sűrű fiatalosokban rejtőzik a vad.
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Barkácsolás közben az a benyomásom, hogy itt kevés a vad és 
bajos lesz bikát lőni. Feltűnő, hogy még őzet sem látunk, nemhogy 
szarvast.

6 órakor egy lesállványra ülünk. Alatta egy kis tisztás van, 
körülötte bozót, léces, egyik irányban ritka akácos szálas. Holdampf 
úgy véli, hogy ezen a tisztáson át vonul a vad az erdőből kifelé, a 
közeli mezőnek tartva.

Egyáltalán furcsán vázolja az idevaló szarvasok életszokásait. 
Azt mondja, a vágásokban alig látni őket, úgyszintén a rudasokban 
és szálasokban sem, az egész napot a sűrűségekben töltik és 
éjszakára csapatosan kiszöknek a mezőre.

A lesállványon ülünk sötétig. Róla sem látunk semmi vadat. 
Késő szürkületben hallok nehány kényszeredett bőgés. Tülökbe 
ordítozásomra nem messze néhányszor felel egy bika, de hamarosan 
elhallgat.Tőlünk nehány száz lépésnyire van az erdőben még egy 
tisztás, Holdampf szerint azon van a bika.

Amikor beesteledett, csendesen kimegyünk az erdő szélén 
várakozó kocsihoz, és kint, a sötétes mezőn egy csapatban tíz 
szarvas körvonalait látjuk.

Máris bánom, hogy most, a bőgés után, idejöttem és nem 
mentem le egyenest Maros-Tordába.

Nagyvázsony után sivár itt a terület és egyáltalán elkedvetlenítő 
a helyzet. Nem is bízom a sikerben, de semmit.
Október 3. Lőnék ma egy bikát, utaznék holnap haza és indulhatnék 
holnapután Szászrégenbe, ha szerencsém volna. Persze nincsen!

Hajnali 6 órakor még sötéttel kiérünk az erdőbe. Egy 
erdőőrrel találkozunk. Azt mondja, az éjjel három bika bőgött a 
környéken, de nemrég abbahagyták.

A kocsin ülve hallgatódzunk és várjuk, hogy valamelyik ismét 
megszólaljon, de hallgat valamennyi, hát barkácsolunk olyan 
helyeken, amelyeken az erdőmester szarvasokkal remél találkozni.

A „Sereshegy”-nek nevezett hosszú hegyhát bajnai oldalán, 
kisebb tisztásokkal tarkított, erősen megritkított szálerdőben 
döcögünk. Egyszerre csak a kocsis figyelmeztet bennünket egy 
előttünk 150 lépésnyire álló bikára. Megállunk és megnézzük a 
messzelátóval. Nagyterpesztésű, hosszú, de aligha koronás az 
agancsa. Meglőném - hiszen mielőbb Erdélybe szeretnék utazni -, de
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tőlünk elfordulva áll, csak tükrön lőhetném, ezt pedig lehetőleg 
kerülöm. A bika különben is nyugtalankodik, elindul és a 
szekércsapa irányában lassan ügetve, ide-oda fordulva, távolodik. 
Utánadöcögünk, messze előttünk nehány tehén, majd két gyenge 
kontárbika társaságában még kétszer látjuk, de sietősen kotródik el 
előlünk balra, a lejtőn lefelé és szemünk elől tűnik.

Balra tartva megkerüljük a domboldalon a ritkított szálás egy 
darabját, látunk egy borjas tehenet, majd megint a tetőn járva, ismét 
meglátjuk az egész csapatot - a derék bikát hat-hét tehén nyomában - 
előttünk az utat keresztezve, ezúttal balról jobbra futamodni, majd 
lejjebb, 160-180 lépésre megállni.

Mind a ketten lelépünk a földre, a kocsis tovább hajt, s én 
keresem a lövés módját. Sokáig nem látom a lombtól és törzsektől 
takart bikát, csak a teheneket.

Aztán tehenei közé lép a bika, és keresztbe állva kínálkozik 
megcélzásra.

Ámde a földön, szabad helyen guggolva, semmi alkalmam a 
puska fel- vagy megtámasztására. Holdampf ezt látva elém térdel és 
vállát kínálja. Ráfektetem a puska elejét, megcélzóm a bika oldalát, 
mind a ketten inogunk, a célzókeresztet egy pontra nyugodtan 
ráállítani nem tudom, mégis megérintem a ravaszt, a lövés durran, s 
a bika meg sem mozdul. Áll, mint a szobor.

Ismételek, erre a bika elsőnek indul el, és a sebzett nagyvad 
testtartásával rohan el. A tehenek futva követik.

Felállunk, hogy utánuk nézzünk, és csodálkozva látjuk, hogy az 
összes tehenek egy csapatban, bennünket száz lépésről megkerülve 
baktatnak, fel mellettünk a tetőre. A bika nincsen velük.

- A bika elmaradt a tehenektől, tehát sebzett! - vélekedünk mind 
a ketten.

íme, két ellentétes jel! Hogy a bika egyáltalán nem jelzett, 
hibázásra vall; viszont abból, hogy a csapatból elsőnek iramodott el 
és a tehenektől elvált, sebzettségére lehet következtetni.

Megvizsgáljuk a rálövés helyét; semmit sem találunk. 
Menekülése irányában pásztázva a ritkított, gazos, bokros szálasból 
és mellette a lécesből jókora darab területet keresünk végig, de a 
bikának nyoma veszett. Tehát mégiscsak elhibáztam. Nem nagy
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veszteség, mert nem koronás és nem kiváló bika, mégis nagyon 
restellem a dolgot. Barkácsolva megyünk vissza a faluba.

Délután igen megkésve, csak 1/2 6-ra érünk ki az erdőbe.
Tegnap nagyon megtetszett nekem a „Bősomlyó” nevű hegy 

déli lejtőjén a nagykiterjedésű vágás és benne a magas lesállvány. 
Egy bikát is hallottunk tegnap este azon a tájon bőgni. Azért 6 
órától sötétig, vagyis 3/4 7-ig ott ülünk a lesállványon, de nem 
látunk és nem hallunk semmit.
Október 4. Az időjárást már nem is említem, változatlanul derült, 
száraz. A mai reggel azonban jóval hűvösebb az eddigieknél; kezünk 
fázik.

Amikor virrad, 1/2 7-kor, már a Sereshegyen járunk. 
Barkácsolva végigkeressük a hosszú hegyháton azt a fokozatos 
felújítást, amelyben tegnap reggel a bika mellé lőttem. Ma nem 
találunk ott semmi vadat.

Folytatjuk a barkácsolást az erdőnek a mezőhöz közelebb eső 
részén, cseres-tölgyes szálasokban, lécesekben és akácosokban, de 8 
óráig nem látunk szarvast és bőgést sem hallunk.

Aztán végre öregebb szálasban ráakadunk egy bikára. A 
nyiladéktól 50 lépésnyire áll és éberen figyel. Lemaradunk a 
kocsiról, és egy vastagabb fatörzse mögé bújva nézzük. Derék 
nyolcas. Holdampf súgva mondja, hogy: Vékony! Nem tudom 
meglőjem-e vagy sem. Múlik az idő és agancs nélkül nem szeretnék 
innen hazamenni. A bika már észrevett, nem várja meg 
elhatározásomat, elfordul és elfut.

Tovább hajtatunk, majd egy fiatalos és egy darab léces 
határvonalán felmászunk a lesállványra. Ott halljuk, hogy nem 
messze tőlünk halkan röffent egy bika. Belebőgök a tülökbe. A bika 
rögtön felel. Ismételt bőgésemre még egyszer felel, aztán elhallgat. 
Egydarabig várjuk, hogy felénk közeledjék, de bizony nem jön.

Lemászunk a lesállványról, visszamegyünk a kocsihoz és 
megint barkácsolva keressük a bikát. Meg is találjuk, de két tehén és 
egy borjú nyomban, a kocsi előtt 200 lépésnyire, a szálasból jövet, 
ugrik át az úton és bújik be a sűrű fiatalosba.

Ennél több vadat ma reggel nem látunk, sem hallunk és délelőtt 
1/2 10-re térünk vissza a faluba.
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Ma - vasárnap - délelőtt a bajnai kastélyban - meghívásra - be 
kell mutatkoznom az uradalom tulajdonosának, az öreg Metternich 
hercegnőnek.

Délután 4 órakor indulunk a faluból és alighogy beérünk az 
erdőbe, az akácos szálasban egy szarvastehenet, majd egy őzet 
látunk. A jó kezdetnek örülve, bizakodva kocsizunk tovább.

Nagy darab területet járunk be, sokat forgolódunk az erdőben, 
de késő alkonyaiig semmit sem látunk.

Aztán az esti szürkületben, tayalyi tarvágásban, megint egy őz 
fut el a kocsi elől, majd egy kis tisftáson 80 lépésnyire a kocsi előtt 
sokáig nyugodtan álldogál és felénk figyel hat szarvas. Egy gyenge 
bika van köztük. Ilyet hát nem óhajtok lőni.

Kikerülünk a tarjáni országúira. Rajta túl, a mezőn, tőlünk átlag 
300 lépésnyire, szétszórtan hét szarvas legel. Már annyira 
besötétedett, hogy szabad szemmel sem láthatók, csak a 
messzelátóval fedezzük fel őket. Körvonalaikból következtetve 
ugyan meg tudjuk állapítani, melyik bika és melyik tehén vagy 
borjú, de a lövést megkockáztatni könnyelműség lenne.

Egész este csak egy halk bőgést, inkább morgást hallottunk.
Igen gyengék most itt az esélyek, alighanem agancs nélkül 

megyek innen haza.
Az idő derült, száraz, de fokozatosan hűvösödik.
Október 5. Végre kissé megváltozott az idő, beborult az ég.
Hajnal előtt, 1/2 6-kor indulunk az erdőmester udvarából és 

sietve áthajtatunk a bajnai erdőn, hogy virradással kiérjünk a 
gyarmati Pacalos irányában a tarjáni országúira. Hátha még kint 
érjük a mezőn az este ott látott szarvasokat.

Mielőtt kiérünk a bajnai erdőből, az országút menti tarvágásból, 
egy tehén a borjával a kocsi előtt jobbról balra, útirányunkat 
keresztezve, befut a sűrűén bokros lécesbe.

Az országúira kifordulva, elsőben üresnek látjuk a mezőt. Aztán 
nagyon messze, a gyarmati erdő szélén, a „Kövecses” nevű 
dombháton nagy csapat szarvast fedezünk fel és abból az irányból 
bőgést is hallunk. A messzelátóval tizenegy szarvast olvasunk meg. 
A távolság köztünk vagy 600 lépés, hát lövésről szó sem lehet. 
Egyébként sincsen még nappali világosság.
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Noha alig remélem, hogy a szarvasok kint maradnak a mezőn, 
amíg nagy kerülővel a pacalosi fiatalos felől közelükbe juthatunk, 
gyors elhatározással elhajtatunk oda, ahol az országúton összeér a 
Pacalos a Sűrűharaszttal - régóta ismert nevek és területrészek ! 
befordulunk a tetőn a fiatalosba és a Kövecses-hegy felé hajtatunk.

Útközben leszállunk a kocsiról és kicserkelünk a mező felé egy 
magas lesállványhoz, hogy róla szétnézzünk. Holdampf hamar 
felmászik a létrán, de mindjárt lejön, mert ahogyan mondja 
semmit sem látott odaföntről.

Gyorsan felkapaszkodunk megint a kocsira és még nehány száz 
lépéssel tovább hajtatunk. Aztán megint gyalogszerrel sietünk 
tovább, egy keresztnyiladékra érünk, s ezen óvatosan kicserkelünk a 
mező szélére.

Ámde a nyiladék irányában, odakint, a baltacimtáblán áll egy 
tehén és felénk figyel. Mégis sietnünk kell, hogy kijussunk az 
erdőből. A magas cserjék mellé húzódva, lopakodunk kifelé. Közben 
látjuk, hogy a mezőn éppen velünk szemben hét tehén és borjú 
baktat gyorsan tőlünk távolodó irányban. Már észrerettek bennünket 
és sietnek előlünk elkotródni.

Végre kiérünk a nyiladék szélén az utolsó cserjék alá, jobbra 
fordulva kikandikálunk a mezőre és 200 lépésről meglátjuk a csapat 
basáját, egy derék koronás bikát. Keresztben áll a szabad mezőn, a 
pacalosi sűrűség felé fordult, felénk néz bizonyára a tehenek 
megfutamodása miatt nyugtalankodik és félő, hogy mindjárt 
elindul valamerre.

Térdelve megcélzóm, de feltámasztás nélkül nem elég nyugodt 
a kezem. Fél métert oldalt csúszom, egy kis fa törzséhez támasztom 
bal kezemet, ismét megcélzóm a bika oldalát, a bika elindul az erdő 
felé, de mozgása közben kísérem az irányzókkal és eleresztem a 
golyót.

- Megvan! - mondja mellettem Holdampf. Én is megnyugvással 
látom a bika ugrását, kirúgását és vad rohanását a sűrűségbe.

A jelzés jó sebzésre vall vélekedünk mind a ketten, 
nyugodtan helyünkön maradva.

Egyszerre csak látjuk, hogy onnan, ahol sebzett bikám eltűnt a 
bozótban, egy borjas tehén nyomában futva megy ki a mezőre egy 
derék bika. Mozdulatai gyanúsak, mintha valami baja volna. Nem
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ez a mi bikánk? - vetődik fel a kérdés. - Nem lehet - állapítjuk meg - 
,hiszen koronás agancsú bikára lőttem, ez pedig csak villás tízes.

Rábőgök. Keresztbe fordul, megáll és vagy 200 lépésről sokáig 
mozdulatlanul felénk néz, aztán tovább fut a tehén után, a bajnai 
erdő felé.

Elmegyünk oda, ahol sebzett bikám bebújt a sűrűségbe. 
Holdampf mindjárt rámutat egy fűszálon egy kis vércseppre. Nem 
követjük a bikát ne kockáztassuk meg esetleges korai 
megriasztását ,időtöltés céljából inkább visszafelé vizsgálgatjuk a 
csapát és bőven találunk rajta szétfröccsent vért. A jelek tehát 
biztatóak.

Közben nehány bőgés hallik a Csolványos nevű rudas felől és 
megint látunk egy bikát kint, a szabad mezőn. Ez meg a bajnai 
erdőből jött ki és, tehenét követve, tart a gyarmati pagony felé. 
Derék nyolcas; fekete agancsának csiszolt ágvégei messziről 
fehérlenek.

Azt mondjuk, hogy sebzett bikám keresésére majd csak két óra 
múlva indulunk, előbb egyet barkácsolva megnézzük odalent, a 
völgyben, a Csolványos rudasában, miféle bika bőgött ott.

Elmegyünk a kocsihoz, és a tíz év alatt - körülbelül olyan régen 
jártam erre - ugyancsak megnőtt és megsűrűsödött, csak helyenként 
valamennyire ritkább és hézagos fiatalosban lehajtunk a nekem igen 
kedves emlékű pacalosi völgybe.

A hatalmas vén tölgyfáknál a rétről befordulunk a rudasba és 
mindjárt látunk benne három gyenge bikát.

Ezek valami öregnek a kontárjai lehetnek vélekedünk, és a 
rudason áthajtatva, hamarosan megint kiérünk a völgyoldal derekán 
a Pacalos fiatalosába.

Az első keresztnyiladékra érve szinte meghökkenve látunk rajta, 
alattunk száz lépésnyire, egy csodálatosan pompás bikát. Hatalmas 
testű állat, agancsa pedig akkora, hogy olyat élő bika fején a 
Vértesben még nem láttam, akkora nyolcast pedig még sehol sem. 
Mert csak nyolcas ám! Valószínűtlenül hosszú és jó vastag is.

- Nem kellene ezt meglőni? - kérdezi Holdampf.
- Nem selejtes?
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Ekkora agancsú bikát nem merek selejtesnek mondani, noha 
öreg bika és csak nyolcas, felelek, és magamban azt gondolom, hogy 
nem tudom mit adnék érte, ha meglőhetném.

A bika, lassan elindul és belép a sűrűségbe.
- Ez itt a basa - állapítjuk meg -, a rudasban látott három gyenge 

bika mind ennek a kontárja.
Tovább döcögünk, a következő szekércsapán lemegyünk a 

völgy aljába, a hosszú nyiladékon kifelé hajtatunk és felmászunk a 
következő lesállványra, remélve, hogy a csodanyolcast meglátjuk.

Ez a reményünk hamarosan teljesül. A bika három tehén 
nyomában a sűrű bozótban a lejtőn lefelé vonul. Óriás agancsa 
magasan kimered a cserjék lombja fölé, ott is, ahol testéből semmit 
sem látunk. Aztán kiér egy kis ritka helyre és megint csodálkozva 
nézzük fajának ezt a valóban kiváló példányát.

Rábőgök, erre visszafordul és megint bebújik a lombtengerbe.
Nehány perc múltán harmadszor látjuk a fiatalos szélén, amint 

lassan ballagva bevonul a rudasba.
Nagyon sajnálom, hogy nem lőhettem meg, de nagyon örülök, 

hogy láttam és megtudtam, hogy ezen a vidéken ilyen is teremhet.
Közben a fiatalos borította terepnek a Kövecses-hegy felé 

emelkedő részén, az ott alacsonyabb és gyérebben nőtt cseijék 
között három tehén és három borjú tűnik fel. Valahol fölöttük kell az 
én bikámnak feküdnie.

3/4 7-kor lőttem rá, 3/4 9-re,vagyis kétórai várakozás után, 
odahajtatunk a rálövés helyére, illetve tőle 50 lépésnyire, ahol 
bebújt a sűrűségbe. Könnyűszerrel követjük a bőven vérjelezte 
csapát, és a mező szélétől 40-50 lépésnyire meglátom a magas 
gazból kiálló, négyágú koronát.

Öreg, páratlan tizennégyes. A golyó magasan lapockája mögött 
vágott rajta keresztül.

Éppen ma felejtettem Holdampf előszobájában, a fogason a 
fényképezőgépet, azért nem tudok a helyszínen fényképet készíteni. 
Kizsigerelem, levágom a fejét és szép trófeámmal Bajnára hajtatunk. 
Útközben még egy tehenet látunk a borjával. Ma tehát bőven láttunk 
szarvast.

Hiába, a gyarmati pagonyban több a szarvas, mint a bajnaiban, a 
Pacalos terjedelmes völgye meg éppen nagyszerű hely.
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Megoldottam itt feladatomat, meglőttem ajándékbikámat, 
mehetek haza és tovább, Erdélybe, de még nyugtalanít a tegnapelőtt 
elhibázott bika esete. Kérésemre Holdampf az erdőőrrel még 
keresteti. Délután 4 óra tájt az erdőőr jelenti, hogy a rálövés jókora 
környékét pontosan bejárta, dermedt bikát nem talált, ellenben látta 
ott az élő bikát négy tehénnel. Agancsát olyannak írja le, amilyennek 
én néztem, és amilyennek Holdampf látta.

1/2 6-kor cókmókommal és agancsommal kocsira ülök, két óra 
alatt lehajtatok Dorogra és este 10 órakor otthon vagyok.

Pusztavacs
(Pest megye)

Október 21. Coburg herceg hívott meg egy dámlapátos elejtésére. 
Nem tudom, minek köszönhetem a meghívást, a herceget nem 
ismerem, de nem is fontos; a meghívásnak nagyon örülök, bár a 
vacsi lapátok nem valami kiválóak.

Délelőtt 10 órára érek a tanyára, és Bartha Dezső 
erdőtanácsosnál kapok szállást.

Az időjárás két hét óta nagyon megváltozott. Jóval hidegebb 
van, mint amilyen október végén szokott lenni. Errefelé pedig, az 
Alföldnek ezen a részén babádi tapasztalataim révén is tudom 
egyébként is hidegebb szokott lenni, mint Budapesten vagy más 
dombvidéken.

Megérkezésem után hamarosan barkácsolni indulok. Ezen a 
nagy síkságon a dámvadra vadászás módja természetesen csak a 
barkácsolás.

A bakon, a kocsis mellett egy erdőőr ül. Ő irányítja 
barkácsolásomat. Tőle tudom meg a következőket:

A dámvad rigyetése ezidén a szokottnál csendesebben folyik, a 
lapátosok keveset kurrognak, csak egy-két nap óta hangoskodnak 
valamennyire. József főherceg tagnap délután hármat lőtt; 
betegeskedett, azért nem jöhetett előbb, és ez az oka, hogy az én 
meghívásom annyira késett, hogy már csak a rigyetés végére értem 
ide.

Ebédig harmadfél órát kocsikázunk. A homokos síkságon 
csaknem folyvást akácerdőben járunk, változatosan mindenféle korú
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akácosban, sorokba ültetett lécesekben, rudasokban és feltűnően 
magas, sudaras, szép szálasokban. Az akácnak javában hull a 
lombja, a földet szalmasárga harasztja borítja, az erdő 
megvilágosodott, messzire lehet benne látni, de jellegzetessége, 
hogy ami lombja még van, az zöld. A szálfák alatt már barnára 
száradt a magas csalán, s ahol ez a gaz hiányzik, haragoszöld a fű. 
Helyenként, a homokos terephullámok tetején még az akácültetés is 
csenevész és sárgára aszott a fíí és a gaz. A dámbakok dörgölésének 
nyomai mindenütt szembetűnőek. Sok a megtépázott, összetördelt, 
kérgétől megfosztott, fehérlő kis akáccsonk. De még több a 
bálványfa szétvert, elrongyolt fiatal hajtása. Úgy látszik, a lapátosok 
és kanalasak ezeket a helyenként csoportosan nőtt, két-három 
méteres törékeny, puha sarj hajtásokat kedvelik legjobban 
dörgölésre.

Alföldi szokás szerint végelátatlan hosszú, széles csapások, 
hosszú, egyenes nyiladékok szelik a telepített erdőt. Mindenütt puha 
homokon csendesen gördül a ruganyos, magas vadászkocsi. 
Kellemes az ember szemének, csinosítja a táj képét, hogy az erdő 
nem unalmas, egyforma négyszögekre van osztva; a különböző korú 
erdőrészek alakja és terjedelme változatos és vegyesen sorakoznak 
egymás mellé. Egy darab fiatal sarjhajtás, mellette hosszú sáv ritka, 
koros szálas, rajta túl terjedelmes léces, majd egy kis gazos 
pusztaság.

Az akácon felül azonban akad itt-ott egy tábla jól sikerült 
cseres-tölgyes telepítés is.

Dámvad pedig mindenfelé akad bőven. Két és fél óra alatt, sok 
részletben, vagy 70 darabot látunk. Sok köztük a kanalas és a 
középszerű lapátos. Az erdőőr azt mondja, három olyan derék 
lapátost tud, amelyek közül az egyiket óhajtaná velem meglövetni. 
Ezekből csak az egyiket sikerül megtalálni.

Egy nagykiterjedésű akácos rudasban kerülgetjük a kocsival. De 
fuj a szél, a vad nyugtalan, különösen a tehenek türelmetlenek, és 
elég messziről futamodnak meg a kocsi elől és viszik magukkal a 
lapátost. Mégis meg tudnám lőni 150-200 lépésről, az akácfasorok 
között, ha akarnám. De agancsa nekem nem tetszik, bár az erdőőr a 
legderekabbak egyikének mondja. A két lapát feltűnően felemás;
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a bal csaknem kétszerese a jobbnak, ezt pedig nagy szépséghibának 
tartom. Ezért nem is bántom.

Időnként a felhők között kisüt a nap és kellemesen melegít,de 
nagyjában hideg marad a levegő a déli órákban is.

Délután 3 órakor az erdőtanácsos portája előtt megint előáll a 
kocsi és kihajtatunk messzire, a véget nem érő akácosokba.

Ezúttal mindjárt kocsizásunk kezdetén hallunk kurrogást, és 
olyan lapátosra akadunk, amelyre rögtön azt mondom, hogy örömest 
meglőném, mert az eddig látottak közül a legderekabb, két lapátja 
nem nagyon széles, de szép hosszú és egyforma nagy.

Teheneivel egy darab sűrű lécesben áll. Már ráfogtam a puskát, 
meghúztam a rögtönzőt és 60-70 lépésről meg akarom célozni, de 
sutái eliramodnak, ezzel megriasztják, hirtelen elfordul és már csak 
ballagtában, hátulról tudnám meglőni, ezt pedig nem akarom, nem 
óhajtok ezen a területen ilyen csúnya lövéssel bemutatkozni.

A délután hátralévő része aztán azzal telik el, hogy ezt a lapátost 
keressük. Hamarosan még kétszer látjuk, de sutái annyira vadak, 
annyira nem tűrik a kocsi közelségét, hogy messziről menekülnek 
előle. A nehézség fokozza vágyamat, hogy éppen ezt a lapátost 
kaparintsam meg. Nem is akarok mást keresni, csak ezt az egyet, de 
azután, hogy sutái harmadszor mentették meg tőlünk, nem sikerül 
megtalálnunk. Egy sűrű fiatalosban, majd rajta túl valamerre az 
egész banda - a nagy lapátos, négy-öt tehene, nehány borjú és egy 
nyársas - végképpen eltűnt. Keresésük közben megint látunk 50-60 
dámvadat, sok tehenet, borjút, nyársast, nehány kanalast és két- 
három középszerű lapátost, és ismételten hallunk kurrogást. 
Alkonyodással egyre több lapátos szólal meg.

Sötéttel hajtatunk vissza a tanyára. Amikor leszállók a kocsiról, 
házigazdám, az erdőtanácsos portája előtt azzal, a számomra 
kellemetlenül meglepő kijelentéssel fogad, hogy holnap reggel 
igyekezzem már meglőni lapátosomat, mert délután más 
vadászvendégnek kell helyemet átengednem.

Nem szeretem a sietséget a vadászatban. Azt hittem, két-három 
napig kereshetek kedvemre való, derék lapátost, s íme, csak 
huszonnégy óra a nekem engedélyezett idő. Ez kissé elrontja a 
kedvemet. Ha holnap reggel nem találok derék lapátost, be kell 
érnem egy középszerűvel, mert alighanem megbántanám a herceget
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- lapátosainak és meghívásának lebecsülését láthatná benne -, ha úgy 
távoznék innen, hogy semmilyet sem lőttem. Ezt pedig a jövőre való 
tekintettel el kell kerülnöm.
Október 22. Csak 7 órakor - az egy órával előre igazított óra szerint 

virrad, mégis 6 órakor lépek ki a házból az időt nézni. Nagy 
bosszúságomra és csalódásomra esik az eső. De lapátost akarok ma 
mindenképpen lőni. Hát esőgalléromba burkolódzva, 3/4 7-kor 
mégis felülök a kocsira és útnak indulunk.

Egyenest odahajtatunk, az akácosoknak abba a részébe, 
amelyben tegnap délután azt a kívánatos, szép lapátost láttuk.

Az erdőőr azt mondja, egész éjjel behallatszott a tanyára a 
lapátosok kurrogása, horkantása. Reggel már csak elvétve kurrog 
egyik-másik nehány percig. Nem csoda, hogy nincs kedvük 
vidámkodni, szünet nélkül szemereg az eső, borongós, komor az idő 
és latyakos az erdő. Mi is jól megázunk.Vizes a ruhánk, a 
kocsitakaró, puskám, kalapom is átázik, s a hideg esőié tarkómról 
ingem alá és hátamon végig csurog.

Tegnapi nagy lapátosunk pedig sehol sincsen. Órák hosszat ide- 
oda bárkácsolva keressük mindenütt, ahol az erdőőr véleménye 
szerint lehetne. Látunk megint 60-70 dámvadat, mindenfélét, szőkét 
és feketét, kisebbet, nagyobbat, de vacsi viszonyokhoz képest derék 
lapátost egyet sem.

Nagy darab területet járok be, véget nem akaró nyiladékokon 
hol sebesen robogva, hol lépésben döcögve haladunk kilométereket 
fel s alá, közben egyre ázva és a kocsiról az akácsorok között a vadat 
kémlelve.

Tegnapi helyén a nagy lapátos nincsen. Hosszas barkácsolás, 
keresgélés után egy szomszédos táblában gyanítjuk. A sűrű, fiatal 
lécesben kurrog valamelyik. A széles nyiladékról a fasorok közé 
bekukkantva, messze bent látunk egy nagy csapat dámvadat, s az 
erdőőr azt állítja, hogy közte van tegnapi szép lapátosunk. Állítólag 
egy pillanatra látta és felismerte.

Barkácsolva és helyenként leszállva, gyalogosan kerülgetjük a 
nagy erdőtáblát, minden oldaláról be-benézünk a fasorok közé, de 
csak egyes sutákat és nehány kontárkodó, középszerű lapátost 
látunk. A nagy csapat megint valamerre meglépett.
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Aztán onnan hallunk kurrogást, ahol tegnap láttuk a derék 
lapátost első ízben. Sietve odahajtatunk. Az erdőőr biztosan hiszi, 
hogy a keresett lapátos szól ott. Éjjeli csavargása után hazatért 
szokott helyére. A feltevés bizonyára helyes.

Délelőtt 10 órára jár az idő, délig vadászhatok, még van egy kis 
reményem, hogy a megamnak kitűzött feladatot megoldom, hogy 
meglövöm a tegnap kiszemelt basát.

Odaérünk abba a táblába, ahol tegnap találtunk rá. Befordulunk 
arra a lécesben dísztelenkedő pusztaságra, amelyen a kocsi kevés 
csenevész kis akácfa fölött és között tekereg ide-oda. Közelünkben 
kurrog a csapat ura. Már látjuk sutáit, vegyesen világosbarnákat és 
feketéket, aztán a sűrű, alacsony lécesben csaknem egészen takart 
lapátost is felfedezzük mozgolódása közben. A vadőr rögtön 
rámondja, hogy - ez az!

Ugyanakkor megint eltűnik. Lassan tovább hajtatunk, és nehány 
lépéssel odébb végre egész alakját tisztán látjuk. Egy fasorban, 
tőlünk 80 lépésnyire keresztbe áll. Az erdőőr megint azt mondja, 
hogy - ez az!

Én is derék lapátosnak nézem, bár nem ismerem fel benne 
tegnapi ismerősünket. Sötétebb nála, egészen fekete. A tegnapi 
szürkébb volt. De nem érek rá habozni, jobban megnézni, tovább 
kutatni, keresgélni; a nekem engedélyezett idő hamar lejár, hát 
oldalba durrantom a fekete ördögöt.

Jól jelzi a sebzést, elejét felkapja, hátsó lábával kirúg és elrohan. 
Mindjárt bemegyünk a rálövés helyére és tőle 30 lépésnyire 
megtaláljuk. Dermedten fekszik. Vacsi viszonylatban derék, öreg 
lapátos, de sajnos, nem az, amelyet kerestünk, amelyet tegnap 
szemeltem ki magamnak. Lapátja cifra, ágas-bogas, széttagolt, elég 
vastag, de országos viszonylatban bizony gyenge. A fődolog, hogy 
öreg legény volt, s ezért örülök neki.

11 órára átázva érünk be a tanyára. Ebéd után, 3 órakor a kocsi 
elvisz Örkényre, a vasútállomásra, a másik kocsi a következő 
vendéget viszi ki a területre.
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Felsőbabád
(Pest megye)

Október 25. Kiss Hubert tartja felesége területén nyúlvadászatát, 
szerény keretek között. Csak négyen vagyunk puskások és tizenkettő 
a haj tónk. Délelőtt 10 órától délután 2-ig vadászunk. Széles 
raj vonalban járjuk be a mezőt, a réteket és szántásokat. Az időjárás 
kedvez ennek a módszernek, mert derült, verőfényes, meleg idő van, 
s a nyulak nagy része lövéstávolságra bevárja az embersort. Négyen 
összesen 34 nyulat lövünk. Nekem ma igen jól sikerül a dolog, 
hibázás nélkül 15 nyulat lövök. Ezenfelül Kiss Hubert még egy 
fácánkakast lő, én pedig egy három lábon járó özsutát lövök 80 
lépésről nyolcas seréttel. A vadászatot az akácosban két erdei 
hajtással fejezzük be. Ott egy hirtelen, közel, fejem fölött elszálló 
szalonkát elhibázok.

Keszthely
(Zala megye)

November 8. Holnap kezdődik itt, a Festetics hercegi uradalmi 
erdőben a Magyar Véreb Egylet háromnapos vizsgája és versenye. 
Felkértek, hogy mint „sebző” és bíró vegyek rajta részt. Ezért már 
tegnap délután értem Keszthelyre és az „Amazon”-szál lóban 
telepedtem meg.

Ma még csak sebzünk! Nem vadászat ez; ronda dolog a 
szarvasokat úgy megsebezni, hogy ne múljanak ki hamarosan, sőt 
lehetőleg még másnap is éljenek. Nem is teszem szívesen. De úgy 
mondják: „a cél szentesíti az eszközt”

Hajnal előtt Rochlitz Béla uradalmi erdőtanácsos és gróf 
Széchenyi János - mindegyik a maga gépkocsiján - kivisz öt vadászt 
a Rezi-erdőbe.

1/4 7-kor az egy órával viasszaigazított, vagyis a rendes 
időszámítás szerint az országúton megállunk, kiszállok és öt 
kísérővel öt irányban cserkelni indulunk.

Különös, sajátos vidéken járunk. Az egész Rezi-erdő sok 
meredek hegy. A cserkelés fárasztó, mert sokat kell meredeken
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felkapaszkodni és leereszkedni. A táj úgy fest, mint sok összevissza 
dobált kúp. Alighogy az ember az egyikre felkapaszkodott, már le 
kell ereszkednie a másik aljába.

Verőfényes novemberi nap! A cseres-tölgyes, bükkös
gyertyános, kőrises erdő csupa tarkaság. Különösen a bükkfák 
lombja ragyogó sárga, alattuk pedig a haraszt élénk vörös.

Cserkelésre azonban nem alkalmas az idő, mert a sok száraz 
haraszt zörög, susog az ember lába alatt, s a vad már messziről 
menekül előle. Mégis sikerül egy tehenet vagy 200 lépésről 
szándékosan csúnyán combon lőni. A 7/64-es Brenneke-golyó 
azonban még így is annyira tönkre roncsolja, hogy a rálövés 
helyétő 1 200 lépésnyire lefekszik és nem kel fel többé.

Negyedfél óráig cserkelve körülbelül 50 szarvast látok, köztük 
nehány derék bikát, aztán délelőtt 10 órakor a gépkocsik 
visszaszállítanak bennünket a városba.

Délután mégismételjük a reggeli dolgot. Az idő még 
verőfényesebb, még csendesebb lett. Megint sokat mászom a 
hegyeket-völgyeket és megint rálövök egy tehénre vagy 200 
lépésről. Jól jelez és egy gerencen át másodmagával eltűnik. 
Egyébként délután jóval kevesebb szarvast láttam és a haraszt még 
jobban zörgött, mint reggel.
November 9. Amikor hajnal előtt, 3/4 6-kor a szálloda kapuján 
kilépünk az utcára és bebújunk a gépkocsiba, hideg szél fúj és esik 
az eső. Aztán esik, egyre esik egész nap. Reggel cserkelek, rálövök 
egy tehénre és tudomásom szerint hasba lőttem, aztán délelőtt egy 
vérebet vizsgáztatunk a tegnap reggel meglőtt tehenem csapáján, és 
végül délután ismét cserkelek további sebzések szándékával, de csak 
egy bikával találkozom.

Ma összesen nyolc és fél órát másztam hegyet folyvást esőben.
Tegnap délután és ma reggel megpuskázott két tehenemet is 

kerestetik versenyző vérebekkel, de hasztalan, nem kerülnek meg. 
November 10. Úgy, mint tegnap, ma is hajnal előtt, 3/4 6-kor 
indulunk a városból. Az idő még a tegnapinál is rondább. Hideg 
van, erősen fúj a szél, sötét a borulás és sűrűén esik az eső. Amint 
virradni kezd, tömegesen húznak, alacsonyan szállva, a libák. Ezt 
különben tegnap is tették. A Balatonról jönnek és északnak tartanak.
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Reggel és délután összesen öt és fél órát cserkelek, hegyet 
mászom, folyvást ázom, de tehenet sebezni ami ezúttal 
főfeladatom - nincs alkalmam. Egész nap csak hat szarvast láttam. 
November 11. Az idő egyre utálatosabb lesz. Virradásól délig öt 
órát cserkelek. Reggelre az eső havazássá változik és egész délelőtt 
latyakos hóban járok. Lábbelim úgy átázik, mint a szivacs. A libák 
megint tömegesen húznak. Folytonos neszezésük a Hortobágyra 
emlékeztet. Sajnos, megint nem sebezhettem tehenet; csak hármat 
láttam és nem lőhettem.
November 12. Még egy utolsó kísérlet. A Rezi-erdő nyugati 
részében, a legmagasabb hegyeken cserkelek hajnali 1/2 7-től 
délelőtt 11 óráig. Természetesen mindig egy helybeli kísérővel. Az 
erdőnek tökéletes téli formája van. Bokán felül érő, ropogós havat 
tiprunk és a bokrok és cserjék között és alatt bujkálva, egyre 
nyakunkba szakad a még leveles ágakra, gallyakra rakodott sok hó. 
A vad természetesen messziről menekül előlünk. Három csapatban 
nyolc tehenet és három bikát látunk, de puskám ma is hiába ázik 
meg kívül-belül.

Délelőtt 11 órakor az erdőben, a putrinál elbúcsúzom a bíráló és 
versenyző társaságtól, és kedves házigazdánk, Rochlitz Béla 
gépkocsiján bemegyek a városba átöltözni, csomagolni, ebédelni és 
útnak indulni hazafelé.

Felsőbabád
(Pest megye)

November 14-15. Két jellegzetes babádi vadásznap. János az 
erdőnek mondott kis ligeteket, csendereseket hajtatja meg húsz 
hajtóval. A puskások száma, igen helyesen és célszerűen, csak öt.

Borongós, szürke, enyhe késő őszi két nap, a fák és cserjék 
egyrészén még sok a tarka lomb, egyébként nagyjában már csupasz 
és világos az erdő. Szerencsénkre nem esik az eső és nem fuj a szél. 
A vad, illetve a fácán azonban a múlthoz képest nagyon 
megfogyatkozott. Nyúl körülbelül annyi van, amennyi más rendes 
években volt, szalonka pedig szokatlanul sok van.

Az öt puskás kétnapi eredménye: 72 nyúl, 43 fácánkakas, 18 
szalonka és egy görény, összesen 131 darab. Ebből én 25 nyulat, 19
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kakast és négy szalonkát, vagyis összesen 48 darabot lőttem. Igen jól 
sikerült két vadásznapom volt; jól jött rám a vad és jól lőttem.

Sárszentágota
(Fejér megye)

November 29. Tegnap délután 3/4 6-kor indultam hazulról, és a mai 
gyalázatos közlekedési viszonyok folytán tegnap este helyett ma 
éjfél után, 1/2 3-kor értem Sárszentágotára. Egész kirándulásomnak 
fénypontja volt, hogy 3 órakor meleg szobában, kényelmes ágyba 
feküdtem le aludni.

Egyébként vendége vagyok Fodor Tibornak; vadászbérlő 
társasága fácánvadászatot rendez 14 puskással és 20 (!) haj tóval. 
Képtelen aránytalanság! De olyanok is ám a hajtások! A puskások 
egymás nyakán állnak, a fácánok pedig az akácosokban a fííben 
meglapulnak és nagyrészük nem kel fel. Az egész rendezés ronda. 
Ráadásul rossz napom is van, gyötörnek a legújabb hivatali gondok 
és gyengébben lövök, mint máskor.

Az összes eredmény 102 kakas és 32 nyúl. Én éppen csak az 
egy puskásra eső átlagot lőttem meg, nyolc kakast és egy nyulat. 
Ezért ugyan nem volt érdemes másfél napot munkaidőmből 
mulasztani és ekkorát utazni.

Csak az időjárás volt kedvező, enyhén hideg, napos.
Este 1/2 11-re érek haza.

Felsőbabád
(Pest megye)

December 6. Tegnap este hideg téli időben értem ide. A föld 
keményre fagyott és aprószemű hódara esett. Ma reggel azonban 
kellemetlen meglepetésre ébredünk. A hőmérséklet néhány fokkal 
fagypont fölé emelkedett és szitál az eső. Amint kivilágosodott, 1/2 
8-kor mégis kihajtatunk a határba, hiszen azért jöttem ide, hogy 
barkácsolva Jánossal nehány őzsutát lőjek. Ámde az őzek a hideg, 
szeles, esős idő miatt elbújtak. A mezőn, a vetéseken hosszas
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keresgélés után egy sutát látunk gidájával. De ezek is félősek és 
messziről menekülnek a szekér elől.

Közben a szél erősödik, s az eső egyre sűrűbben esik. 
Mindjobban megázunk - szarvasbőmadrágomban már vízben ülök - 
és átfázunk.

Kétórai meddő barkácsolás, ázás és fázás után végre három őzet 
látunk száz lépésről egy kis liget szélén. János felszólítására 
egyiküket, egy öreg nagy sutát oldalba lövök. Helyben elterül. 
Ismételek, hogy még egyet lőjek, de szakad az eső, fuj a szél, a 
célzótávcső lencséit ellepi a víz, nem látok át rajtuk, kezem 
meggémberedik a hideg esőiétől, s a két őz elugrik.

10 órára siralmas állapotban térünk be Jánosék otthonába, s a 
délelőtt hátralévő része szárítkozással és vadászati felszerelésünk - 
puskánk, célzótávcsövünk, messzelátónk és minden egyéb dolgunk - 
tisztogatásával telik el, hiszen még zsebünkben is minden latyakos.

Délben derül, ebéd után 1/2 3-kor pedig kellemes napsütésben 
ülünk fel megint a barkácsolószekérre. Sajnos, rövid a délután, 4 óra 
után hamarosan esteledik. A birtok déli részein, a ligetek körül 
kocsikázunk és négy részletben kilenc őzet látunk. Én egy sutát 
körülbelül 180 lépésről oldalba lövők, János kettőt vagy 200 lépésről 
elhibáz.

1/2 5-kor sötét van és terjed a köd.
December 7. Ma délben haza kell utaznom, de addig még ki akarom 
használni az időt és alkalmat. Reggel napkelte előtt, 1/2 8-kor 
kihajtatunk. Derült, csendes, enyhe az idő. Az erdőben, illetve 
ligetekben, csenderesekben már dolgoznak a favágók, ezért 
főképpen a zsombikos, turjános részekben keressük az őzeket. 
Hosszadalmas, vesződséges barkácsolás közben látunk vagy 
tizenkettőt, s ezekből ötöt, három sutát és két gidát különböző 
távolságból - egyet 50, egyet 100, egyet 150 és kettőt 300 lépésről - 
meglövök. Sajnos, négy hibás lövésem is van.

Déli 12 órakor még kint vagyok az alsóbabádi határban és 1 
órakor már Ócsán a vonatba szállók.
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Felcsút
(Fejér megye)

December 8. Kozma Jenő szokásos körvadászata tizenkét puskással 
és 48 hajtóval. Délelőtt 10-től délután 4-ig tapossuk a sarat, a puha 
vetéseket és omlós szántásokat, hat kört alakítunk, örülünk a derült, 
napos, szép időnek és lövünk 35 nyulat és négy fácánkakast. A 
magam eredménye ma három nyúl.

Felsőbabád
(Pest megye)

December 27. Reggel 9 órától délután 4 óráig ketten - János meg én
- együtt barkácsolunk. Tiszta kék az ég, a hőmérő csak 3 fokot mutat 
fagypont alatt, mégis átjárja az ember ruháját a hideg, mert csípős 
keleti szél fúj. Döcög, zötyköl a szekér a fagyott göröngyökön, a 
zsombikos réteken, dűlőutakon, a mezőn s a ligetekben és 
körülöttünk. Hó ezidén errefelé még nem volt. Szürke az erdő, 
fekete a szántás, gyengén zöldell a vetés és általános nagy szárazság 
van.

Suta őzeket akarunk lőni az állomány apasztása céljából. Ámde 
már ismerik a barkácsoló szekeret és messziről menekülnek előle. 
Igen bajos rendes távolságról őket lövésre kapni.

Összesen 39 őzet olvasunk meg, ezekből egy gidát vagy 300 
lépésről és egy sutát 150 lépésről sikerül elejtenem.

János is lő két gidát, az egyiket 80, a másikat 180 lépésről.
Meglehetősen átfázva térünk be alkonyattal a kastélyba. 

December 28. Folytatjuk tegnapi mesterségünket. Ma is derült az 
idő, de gyengült a szél. A levegő hőmérséklete reggel 2 fok fagypont 
alatt, később kissé enyhül.

Ma körülbelül 30 őzet látunk. Két sutát lövök, az egyiket az 
akácosban 80 lépésről, a másikat fekete szántáson vagy 220 lépésről. 
Aztán zsombikos réten egy sutának ellövöm két gidáját, az egyiket 
120, a másikat 180 lépésről.

Közben János is lő egy sutát és egy gidát; előbbit 50, utóbbit 
150 lépésről.
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Végül a Teli-puska kis golyójával 60 lépésről egy fácánkakast 
marasztalok helyben.

Ma is hét órát ültünk a szekéren és rázattuk magunkat. 
December 29. Hajtóvadászat hét puskással és 50 haj tóval a Babádon 
szokásos kitűnő rendezéssel és zavartalan, derűs hangulatban.

Enyhe, borongós idő, gyengén fuj a szél keletről. A birtok 
nyugati felében, a réteken és a mezőn két kört alakítunk, majd a 
műúttól keletre, a zsombikos, nádas turjánosban két vonalhajtás és 
három erdei hajtás következik, aztán már alkonyattal még egy 
turjános vonalhajtással és végül egy erdei hajtással az akácosban 
fejezzük be a jól sikerült napot. Az eredmény összesen 107 nyúl és 
hat fácánkakas; ebből én 16 nyulat és két kakast lőttem, és ezzel 
vadászat dolgában az 1942-es esztendőnek végére értem. Holnap 
utazom haza.

Estére beköszönt a tél. Csendesen havazik, s amikor a 
vadászvendégek vacsora után útnak indulnak és kikísérjük őket a 
ház elé, Babádon a világ megfehéredett.

Az 1942-ben elejtett vad:

Szarvasbika 3
Szarvastehén 1
Dámlapátos 1
Őzbak 1
Őzsuta és gida 14
Erdeiszalonka 4
Nyúl 7
Fácán 44
Vadliba 8
Vadkacsa 7
Szárcsa 14
Bíbic 10
Szürkegém 1
Vörösgém 1
Seregély 6
Összesen: 202
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1942-ben az alábbi területeken vadásztam:

Felsőbabád (Pest m.);

Hortobágy (Hajdú m.);
Budakeszi (Pest m.);
Ótátrafured (Szepes m.); 
Szászrégen (Maros-Torda m.);

Oroszidecs (Maros-Torda m.); 
Ratosnya (Maros-Torda m.); 
Marosvécs (Maros-Torda m.); 
Székelyvarság (Udvarhely m.); 
Vargyas (Udvarhely m.); 
Magyarhermány (Háromszék m.); 
Sárszentágota (Fejér m.); 
Nagyvázsony (Veszprém m.); 
Bajna (Esztergom m.);
Pusztavacs (Pest m.);
Keszthely (Zala m. );
Felcsút (Fejér m.);

17 területen összesen 81 nap

1/9-11, VIII/16-17.X/25,
XI/14-15, XII/6-7, 27-29;13 nap
111/25-28
IV/8
V/5-10
Vl/11-12, 14-15,19-20, 
VII/25-27, VIII/9; 10 nap 
VI/12-14 
VI/16-19 
VI1/27
VII/28-VI11/1
VIII/2-3
VI11/4-8
VIII/1-15, XI/29
IX/17-30
X/2-5
X/21-22
XI/8-12
XII/8
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Vadászati költségek 1942-ben:

Felsőbabád, 1/9-11 (27 nyúl, 14 fácán) 57.- P
Hortobágy, 111/25-28 (8 vadliba, 10 bíbic,

6 seregély) 225.-P
Budakeszi, IV/8 (--)
Ótátrafíired, V/5-10 (") 353.- P
Szászrégen, Oroszidecs,
Ratosnya, VI/11-20 ( - ) 467.- P
Szászrégen, Marosvécs, Székelyvarság, Vargyas
Magyarhermány VII/25-VIII-9 (- ) 421.-P
Sárszentágota, VIII/14-15 (14 szárcsa, 7 vadkacsa,

2 gém) 55.-P
Felsőbabád, VIII/16-17 (egy őzbak) 24.- P
Nagyvázsony, IX/17-30 (2 szarvasbika) 1669.- P
Bajna, X/2-5 (egy szarvasbika) 97.- P
Pusztavacs, X/21 -22 (egy dámlapátos) 62 .-P
Felsőbabád, X/25 (15 nyúl, 1 őzsuta) 28 .-P
Keszthely, XI/8-12 (egy szarvastehén) 200.- P
Felsőbabád, Xl/14-15 (25 nyúl, 19 fácán,

4 erdeiszalonka) 60.- P
Sárszentágota, XI/29 (8 fácán, 1 nyúl) 38.- P
Felsőbabád, XII/6-7 (7 őzsuta és gida) 40.- P
Felcsút,II/8 (3 nyúl) l l . -P
Felsőbabád, X1I/27-29 (6 őzsuta és gida, 16 nyúl,

3 fácán) 70.-P
Vadászjegy ára 80.- P
Összesen 3957.- P
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