
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.
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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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