
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

86



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.

88



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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