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Nagykovácsi (Pest megye)

Január 10. Ez idén első vadászatom! Erdei haj tóvadászat a Re- 
mete-hegyen és a Fácánosban, az itt szokásos, szerény módon. Öten 
vagyunk puskások, a hajtok pedig tizenhatan vannak. Hómentes, 
száraz, fagyos hideg van. Kopogva járunk, és törik, ropog lábunk 
alatt a haraszt. Nagyon kevés itt a vad; reggel 9 órától alkonyati 5 
óráig zavarjuk a területet, de az összeredmény csak tíz nyúl és hét 
fácán. Ebből én négy nyulat és négy fácánt lőttem.

Alcsút (Fejér megye)

Január 16. A vendéglátó házigazda József főherceg, de helyette 
a fia van jelen. Hajtó- és körvadászat a dimbes-dombos mezőn és a 
kis csenderesekben tizenöt puskással és vagy 100 hajtóval. A ke
ményre fagyott földet valami kevés hó borítja, és csípős, hideg szél 
fuj. Nem kellemes dolog egyhelyben álldogálni és a hajtást várni. 
Időnként rövid időre kisüt a nap, ilyenkor enyhül a hideg. Nagyjában 
zord téli napot töltünk részemről váratlanul középszerű vadászattal. 
A ráhajtásokban a fiatal főherceg és két-három, legelőkelőbb vendé
ge foglalja el a legjobb helyeket, a többi puskás csak oldalt, a szár
nyakon ténfereg és vajmi kevés vadat lát. Egyáltalán nem sok itt a 
vad, s az eredmény sem főhercegi. Pedig a meghívón a töltény szük
ségletet 300 darabbal jelezték. Nagyzási hóbort. A 300 töltényből 
vagy 250-et hiába cipeltem el, mert haza kellett hoznom. Az össze
redmény 240 nyúl és 45 fácán. Rám igen gyengén jött a vad, és 
éppencsak az átlagot, 19 darabot lőttem meg, mégpedig 17 nyulat és 
kettő fácánt. Ezért nem volt érdemes hajnal előtt 3/4 5-kor kelni, 
oda-vissza utazni, és este 1/2 10-re hazaérni; de a főhercegi meghí
vást el kell fogadni. Ez a világ rendje.

Felsőbabád (Pest megye)

Január 17. Farkas Jancsinál mindig szép, mindig derűs és jól 
rendezett a vadászat. Ma főképpen a befagyott zsombikosokban és 
nádasokban vadászunk, hol rajvonalban, hol ráhajtásokkal. Csak
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hatan vagyunk puskások és 60 a hajtónk. Reggel még cudar hideg 
van, de később kisüt, sőt délben kellemesen melegít a nap. Az össze- 
redmény 75 nyúl, 59 fácánkakas, egy róka és egy üreginyúl; ebből 
én 15 nyulat és 13 fácánkakast lőttem.

Budai-hegyvidék (Pest megye)

Január 18. A városgazdasági ügyosztály tartja szerény kis haj- 
tóvadászatát a polgármesternek fenntartott területen, a Normafa és 
Jánoshegy mögött, le a budakeszi mezőig. Zord téli idő van ma is, 
lábunk alatt csikorog a kevés hó. A szintén lövöldöző erdőőrökkel 
együtt tizenegy a puskások száma és tizenhat a hajtőké. Nagy nehe
zen sikerül tizenegy nyulat és hét fácánt összeszednünk. Én két 
nyulat, egy fácánkakast, egy szajkót és három rigót lőttem.

Nagygyanté (Bihar megye)

Január 30. Budapesten két napig folyvást sűrűén havazott. Ré
gen borította a várost olyan vastagon a hó, mint tegnapelőtt. Szép, 
tiszta, fehér, pelyhes hó. Az utcán egyre söpörték, lapátolták a havat, 
s a járda mentén magas hórakások, hótorlaszok keletkeztek. És jó 
hideg is volt, lakásunk alatt vígan korcsolyáztak, de a jégpályát is 
folyvást söpörni, takarítani kellett. Az ablakon kinézve az ember a 
város hangulatos, téli képét látta. A havazás szinte ködszerűen homá- 
lyosította a levegőt, a fürgén szállingózó, kavarogva aláhulló sok 
hópehely mint valami áttetsző, ritka, mozgó függöny ereszkedett 
egyenletesen lefelé, s a földre hullva, összerakódva, egyre vastago
dó, magasodó, patyolatfehér dunyhává dagadt. Régen láttunk ennyi 
havat, régen éltünk ilyen komoly telet Budapesten! Sajnos nem soká
ig tartott. Tegnap reggelre megenyhült az idő, és a sok hó olvadni 
kezdett. A szép, puha hó összeroppant, és szennyes leve elárasztotta 
a várost. Az utca csupa latyak, csupa maszat lett, piszkosszürke hóié 
folyt rajta végig. Vadászásra alkalmatlan, ilyen pocsék időben indul
tam tegnap délután Budapestről.
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A vonat ablakából néztem a ködös, nyirkos időt, az olvadó, gyor
san apadó havat, és elképzeltem, mekkora sárban, latyakban fejezzük 
be majd itt, Biharban a kisvadlövés évadját, hogyan töltjük majd az 
úgynevezett vadászszilvesztert. Tisza Kálmán meghívott két napra a 
fölös fácánkakas-állomány apasztására.

Mennél jobban keletre vitt a vonat, annál kevesebb havat és több 
puszta fekete földet láttam. A sarkadkeresztúri állomáson a sötétben 
botorkálva sárba süppedt a cipőm. Enyhe esőszagú időben, este 8 óra 
után értem ide, Nagygyantéra, Scholtzékhoz.

Ma reggelre azonban megjavult az idő, a hőmérséklet egy-két 
fokkal a fagypont alá süllyedt, a föld kérge s a kevés hó megfagyott, 
a földet mindenfelé ellepő, sekélyebb víz befagyott és száraz lábbal 
lehet járni. Három szánon megyünk ki hatan a gyantéi határba. 
Scholtz ügyesen rendezi a kis hajtásokat. A sokszor bejárt, jól is
mert, nagy síkságon elszórtan létesült bozótos kis csendereseket, 
keskeny akácos sávokat, nehányholdas kisdarab erdőket hajtatjuk 
meg. A 40-50 hajtó két csoportra oszlott. Amíg az egyik csoport hajt, 
a másik a következő hajtáshoz áll fel. Ily módon időveszteség és 
várakozás nélkül következik egyik hajtás a másik után. A csendere
sek egymástól többnyire jó messze esnek, azért minden hajtás után 
szánra ülünk és a következőhöz hajtatunk. És alighogy a bozót vagy 
léces egyik oldalán elálltunk, túlsó oldaláról elindulnak a hajtok. 
Aztán előbb egyenként jönnek felénk és fölénk a hol alacsony, hol 
magasan, nyílegyenesen húzó fácánok, majd csapatosan, tízesével, 
húszasával kelnek szárnyra, és vannak rövid jelenetek, hogy valósá
gos fácánfelhő emelkedik ki egyszerre a léces vagy fiatalos fölé, és 
olyan sűrűén száll felénk, hogy az ember tíz-tizenöt kakast ereszt el 
maga fölött lövés nélkül, miközben a puskáját tölti. Minden jól sike
rült lövés öröm és minden hibázás bosszúság. Olyan sokféle a sike
res lövés is, annyira különféle módon esik, hull, pottyan, zuhan, 
kalimpál le vagy csak siklórepüléssel ereszkedik alá a meglőtt fácán, 
hogy mindig változatos és szórakoztató a lövése. Az egyenest felém 
húzó kakast többnyire szembe lövöm, úgyhogy közel mellém poty- 
tyan, nagyot puffanva a földön. Néha gyorsan félre is kell lépni, 
hogy a zuhanó fácán fejbe ne verje az embert. Egyes nagyon messze 
vagy igen magasan szálló kakasokat sikerül lelőnöm, a töltényeket
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cipelő paraszt mögöttem elismerően morog, s az ember örül ügyes
ségének és a jó puskájának. De akad rendes lövéstávolságnyira 
szépen keresztbe szálló olyan kakas is, amely mind az első, mind a 
második lövésre meg sem billen, és irányt tartva, tovább úszik a 
levegőben. A vadász magában káromkodik, nem érti a dolgot, nem 
tudja, keveset vagy sokat fogott eléje, amikor puskája elsült, és 
megfogadja, hogy a következő kakasnál jobban vigyáz, ügyesebben, 
gyorsabban lő. A lövésre megrezzenő fácánok közül nem egy 100- 
150 lépéssel odébb a levegőben egyszerre megbicsaklik és hirtelen 
lefordul.

Érdekes, hogy ilyenkor a sok fácán mennyire különböző módon 
viselkedik. A legéberebbek már messziről észrevettek, szárnyra kel
nek és egymás után, sőt néha csapatosan elszállnak abból a csen
deresből, amely felé a hajtok a puszta mezőn át tartanak. Viszont a 
fácánok egy részét a hajtok úgy terelik, akár a baromfit; sokáig gya
logol és a puskások vonala előtt tétovázva ide-oda lépked, futkos és 
nem akar felszállni.

Rosszul tettem, hogy csak egy puskát hoztam magammal, sokkal 
többet lőhetnék kettővel, feltéve, hogy ügyes puskatöltő áll mögöttem.

Nyulat nem lövünk, ezeket a terület gazdája hálóval fogatja, és 
élve háromszoros áron értékesíti. A vad itt valósággal hemzseg, a 
nyulak úgyszólván rajokban, a fácánokat felhőkben látjuk, mindenfe
lé vannak kisebb-nagyobb csapatokba verődött őzek, és messziről 
nehány nagy csapat túzokot is látok. Ezen a területen évente 2000 
nyulat fognak és 3000 fácánt lőnek.

Délelőtt 1/2 10-kor kezdjük, 1 óra felé feleslegesen bőven és so
káig ebédelünk - Scholtzné mint háziasszony nagyon kitesz magá
ért -, és délután 4 órakor befejezzük a dolgot.

Hatan lőttünk 273 fácánt, ebből csak hét a tyúk, a többi mind ka
kas. A magam eredménye 101 fácán ; a legvégén négy tyúkot csak 
ezért lőttem, hogy végre egyszer egy nap száz fácánt lőttem legyen, 
amire még nem volt eset életemben.

Január 31. A tegnapi vadászat folytatása. A terület más részén a 
tegnapi körülmények megismétlése. Ma csak öten vagyunk puská
sok, s az eredmény 224 fácán, egy tőkéskacsa és a konyhára szám
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szerint megrendelt 11 nyúl. Jómagam ebből 91 fácánt és három 
nyulat lőttem. Este 1/2 9-kor indulok Sarkadkeresztúrról, hogy haj
nalban Budapestre érjek és holnap délelőtt a hivatalban legyek.

Felsővadács (Esztergom megye)

Február 10. Tegnap este Budapesten úgy szakadt az eső, hogy 
semmi kedvem sem volt a mai kiránduláshoz. Kedvetlenül keltem 6 
órakor és mentem le 7 órakor az utcára. Aztán Kovács Gábor egyik 
vendége gépkocsijával értem jött, és kimentünk a Gerecse alá, tőle 
nyugatra, Kovács Gábor vadászterületére. A vadászmulatság nagyon 
gyenge. Mindössze négy hajtást rendezünk. Nyolcán vagyunk pus
kások és tizenhat a hajtó. Az időjárás enyhe, délelőtt sötéten borús, 
délután derült, napos. Bár javában olvad a hó, csaknem mindenfelé 
van még belőle félaraszos réteg. Az első hajtásban Bakos Géza lő 
egy szarvasborjút. A második hajtásban nem esik lövés. A harmadik 
hajtásban egy magas lesállványon állok és rálátok egy hegyoldalra. 
Ennek felső részét ritka szálerdő, alsó felét vágás borítja. Ilyenkor az 
ember természetesen a vágásba is elég jól belelát. Előbb egy ide-oda 
futkosó őzet látok benne, aztán egy disznó jön sietve a hajtok elől, és 
a vágásban bujkálva fut a lejtőn keresztbe. A 6.5-es Schoenauer 
célzótávcsőjének irányzékával kísérem és keresem az alkalmát a jó 
lövésnek. A disznó tőlem légvonalban 180-200 lépésnyire éppen egy 
kis puszta helyre ért, amikor az irányzék egy pillanatra a havon jól 
látszó fekete alak elején áll, és ujjam a ravaszhoz ér. Lövésem pilla
natában a disznónak valamiféle jelzését vélem látni, mintha fejével 
egyet hirtelen bólintott volna, aztán nekirugaszkodva tovább ront, a 
fölöttem álló Kovács Gábor elé kerül, aki duplázva fogadja. Ugyan
akkor a hegyoldal felső részén, a szálasban libasorban vonul a hajtok 
felől jövet 14-15 szarvas. A hajtás után felballagok szomszédomhoz, 
aki boldogan áll az elejtett hároméves kan mellett. Bevallása szerint 
mind a kétszer háromcsövű puskájának két serétes csövéből Bren- 
necke-golyóval lőtt rá; első lövésével elhibázta, a másodikkal bordái 
között oldalba lőtte.

9



Az én golyómat a disznó szájába kapta. Bal oldalán, sajnos, mind 
a két agyarát szétroncsolta és tövig levágta. Átlyukasztott, vérző 
ajkán belül golyóm acélköpenyének egy kis darabját leljük. Aztán 
csapáján visszamegyek az első lövés helyéig, és megállapítom, hogy 
a disznó onnan kezdve vérzett. Különös véletlen, hogy ilyen messzi
ről éppen az agyarát érte a golyó.

A negyedik hajtásban megint nem szól a puska, aztán leballagunk 
Bikol-pusztára az autókhoz, és este 8 órakor megint otthon vagyok.

Lovasberény (Fejér megye)

Február 21. Gróf Csekonics Endre délben 12-kor gépkocsijával 
értem jön, és egy óra alatt levisz Cziráky grófék lovasberényi vadas
kertjébe, a 2500 hold körülkerített erdőbe. A területen átvezető or
szágúton már várnak bennünket a barkácsoló kocsival. Felülünk rá, 
aztán egész délután, alkonyodásig, vagy 1 /2 6-ig fel s alá barkácso
lunk a nagyon dimbes-dombos, sőt helyenként csaknem hegyes- 
völgyes terepen. Komor, borongós az idő, fúj a szél, javában olvad a 
hó, folyik a víz, sok a sár, és nedves, hűvös a levegő. Az a dolgunk, 
hogy selejtes szarvasokat lőjünk, mégpedig teheneket, borjakat és 
bikákat egyaránt. Ámde itt a szarvasok szokatlanul vadak és idejeko
rán lépnek meg a kocsi elől. Csak három jobbfajta bika - amelyre 
sehogyan sem lehet ráfogni, hogy selejtes - várja be nyugodtan a 
kocsit 70-80 lépésre. A többi szarvas elkotródik előlünk, mielőtt 
lőhetnénk. Pedig látunk összesen vagy 40 darabot. Csak egy ízben 
jutunk lövéshez. Csekonics az első lövést nekem engedi át. Egy nyi
ladékon keresztbe álló borjút vagy 180 lépésről szépen oldalba lö
vök. Mire a rudas erdőben a rálövés helyétől vagy 50 lépésnyire 
rátalálunk, már kimúlt. Alkonyodással leszállunk a magas, billegő, 
düledező kocsiról, bebújunk a kényelmes gépkocsiba és hazaindu
lunk. Ugyanakkor megered az eső.

Február 28. A múlt vasárnapi dolgot megismételjük. Délután 1 
óra tájt érünk a lovasberényi területre. Nagyon szeretnék egy-két 
selejtes bikát lőni. Ma bízom hozzá, mert enyhe, napos, csaknem 
tavaszi idő van és már alig maradt valami kevés hó. Ámde a szarva
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sok itt már ismerik a barkácsoló kocsit és nemigen várják be. Látunk 
ugyan több részletben vagy 50 szarvast, de rendszerint messziről, a 
szálasok takarásában, és selejtezni való bikát egyáltalán nem talá
lunk. Csak a derekabb bikák hármasával-ötösével álldogálnak nyu
godtan a szálerdőben és nézik 70-80 lépésről a lassan döcögő kocsit.

Előbb Csekonics egy nyiladékon nagyon jó lövéssel - vagy 250 
lépésről, szabad kézből - egy tehenet lő, a 80/60-as Magnum H- 
lövedéke lapockalövéssel helyben földhöz vágja. Később én is lövök 
egy gyenge, kétéves tehenet. Szálerdőben 70-80 lépésről egy csapat
ból kiválasztom és a 6.5-es Schoenauerrel ugyancsak lapockán lö
vöm. Mire a rálövés helyétől 30-40 lépésnyire rátalálunk, dermedten 
fekszik. Ennél több alkalmunk nincs „selejtes” szarvast lőni.

Alkonyattal visszatérünk az országúira, becsomagoljuk felszere
lésünket és beszállunk a gépkocsiba. Ugyanakkor a mellettünk álló 
két vadőr és a kocsis egyszerre kiált: - Szalonka! Szalonka! - Kiug- 
runk a gépkocsiból, hogy mi is lássuk a csodát, a február 28-án este 
húzó szalonkát, de elkésünk, a szalonka meglátta a kocsikat és az 
embereket, és hirtelen elkanyarodva elszállt.

Ma van Oculi napja!

Felsőbabád (Pest megye)

Március 9. Napok óta kapom a híreket, hogy a szalonkák megér
keztek. Itt, Babádon 5-én látták az elsőt, János tagnapelőtt este hatot, 
vadőrje tegnap este nyolcat látott. Ezekre a hírekre - a tenger dolgom 
ellenére - már nekem is meg kell mozdulnom. Meghívom Csekonics 
Endrét, hogy gépkocsiján levigyen. Délután 3/4 6-kor hárman, János, 
Csekonics és jómagam három helyen az erdőben elállunk. Enyhe, 
csendes, borús az idő és ritkán szemereg az eső. Kacsák hápognak 
körülöttünk, szárnyra kelnek és húznak az erdő fölött ide-oda. Egy 
kis csapat vadliba száll magasan nyugatnak, letelik az alkonyat, be
sötétedik, de szalonkát nem látok, sem hallok.

Csekonics hasonlóképen járt mint én; Farkas Jancsi messziről 
látott hat szalonkát.
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Nagykovácsi (Pest megye)

Március 10. Ezen a területen az idén megint másodmagammal 
vadászhatom. Egy leshelyet ajándékba kaptam, egyet béreltem. Az 
egyiknek „egyes”, a másiknak „négyes” a megjelölése. Meghívá
somra Kovács Gábor tart velem és kivisz gépkocsiján. Őt állítom az 
„egyes” helyre, jómagam a „négyes”-re állok. Erősen fuj a szél, mé
lyen járnak a sűrű, sötét felhők, szemereg az eső, barátságtalan az 
idő. 6 órától kezdve a környékről négy-öt lövés durranása hallik, 
Gábor puskája is durran egyszer, de én megint csak nem látok és 
nem hallok semmit. Gábor egy pisszegve magában húzó szalonkát 
látott és ezt meg is lőtte. Rettenetes sárban csúszkálunk, botorkálunk 
le az erdőből az országúira.

Március 11. Ma Mouillard Viktor a vendégem, neki viszont köl
csönkapott gépkocsija van, ily módon potyán jutunk ki Nagyková
csira. Ma egyébként Erzsi is velem van. Mouillard a „négyes” helyre 
megy, mi az „egyes”-en maradunk. Derült, mérsékelten hideg az idő. 
6 óra 5 perckor egy duplázást hallunk, nehány perc múltán még egy 
lövés durran a területen, de mi hárman nem látunk szalonkát. Két 
ízben úgy rémlik, hogy korrogást hallok, Erzsi pedig minden rigóra 
és denevérre ráfogja, hogy szalonka.

Március 12. Ma Feri a vendégem. Közösen bérelünk gépkocsit, 
délután 5 órakor indulunk hazulról. 6 órakor a leshelyeken állunk és 
várjuk a szalonkákat. Enyhe, csaknem meleg a levegő, gyenge déli 
szél fúj, egész nap derült idő volt, de estére az ég beborult. 6 óra 8 
perckor hallom az első lövést, aztán hamarosan még ötször durran a 
puska a területen, de mi ketten szalonkát nem észlelünk. Este 1/2 8- 
ra érünk haza.

Pilismarót (Pest megye)

Március 13. Szalay István, a közalapítványi erdőterület egyik 
bérlője, hívott meg. Délután 4 órakor indulunk nyolcán két gépkocsi
val, és a Dobogókőre felvezető új műút egyik kanyarulatánál kiszál-
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lünk a kocsiból, és rettenetesen sáros terepen, árkokon, völgyeken át, 
lejtőkön végig nagyot járunk, mire az állítólag jó szalonkás helyekre 
érünk. Magas vágás borította, széles völgyben, nagydarab területen 
állunk el. Az időjárás kifogástalan. Enyhe a levegő, részlegesen borult 
az ég és szélcsend van. Az erdő talaja csupa víz, latyak, sár, az árkok 
megteltek a zajosan csobogva, völgynek rohanó, hömpölygő hólével.

6 óra 15 perckor messziről látok egy magában gyorsan húzó sza
lonkát. Aztán hamarosan négy lövés durran a területen, de - miként 
később kiderül - szalonka nem esik, noha a társaság minden tagja 
látott szalonkát, sőt vannak, akik ötöt-hatot láttak.

Az esti húzás ideje után csillagos éjjel eltelik egy óra mire visz- 
szaballagunk, csúszkálunk, kapaszkodunk az úton ránk várakozó 
gépkocsihoz, és este 1/2 10-re jár az idő, mire hazaérek.

Nagykovácsi (Pest megye)

Március 14. Ma este Mouillard az „egyes” helyen áll, én Erzsi
vel a „négyes” helyen várom a szalonkákat. Az idő nagyon reményt 
támasztó. Délelőtt melegen sütött a nap, délben beborult, délután 
szemereg, de estére eláll az eső és enyhe a levegő. 6 óra 5 perckor 
hallom az első lövést, aztán a környéken közel és távol vagy tizenöt
ször szól a puska. Húzó szalonkát ma sem észlelek. Későn, alkonyat- 
tal, mögöttünk a vágásban számycsapásokat hallok, s egy pillanatra 
látom a szárnyra kelt és a cserjék ágai között alacsonyan elszálló 
szalonkát.

Mouillard nem látott és nem hallott semmit. Úgy látszik, az 
északnak lejtő nagykovácsi fiatalost az évad elején a szalonkák ke
rülik. Környékbeli más területeken, például a budakeszi községi 
erdőben mostanában naponta lőnek egy-két szalonkát.

Felsőbabád (Pest megye)

Március 15. Délelőtt Farkas Jánostól táviratot kaptam, mely sze
rint „a szalonkák zöme itt van” Nagyon szeretném a zömét látni, 
mivelhogy még sohasem láttam, ezért nagy könnyelműen gépkocsit 
bérelek, és délután Erzsivel és Babával Felsőbabádra megyek. 4
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órakor indulunk. Sajnos, esik az eső. Aztán, hogy a rohanó kocsiban 
a kecskeméti országúton Babád felé közeledünk, egyre sűrűbben 
esik. Farkas Jancsi azzal a hírrel fogad, hogy itt most sok a szalonka, 
hajnalban a vadőr egy helyen tizennégyet olvasott meg. Noha vígan 
esik az eső, négyen kimegyünk lesre. Kimenet a szekéren ázunk, 
leshelyünkön állva ázunk, de éppen 6 órakor egyszerre eláll az eső 
és szalonkahúzásra alkalmasabb időt kívánni sem lehet. Ámde két 
perc múltán az eső megint hirtelen megered és szünet nélkül, sűrűén 
esik. 6 óra 3 perckor messziről látok és hallok egy magában, maga
san, korrogva húzó szalonkát. Aztán nemsokára még egyet látok, 
amint, ugyancsak tőlem messze, hirtelen vágódik a sarjerdő magas 
ágai között. Társaimnál néhányszor szól a puska, de inkább húzó 
kacsákra. Egyikük öt szalonkát látott, János egyet, a harmadik egyet 
sem. Latyakosan érünk vissza a tanyába.

Március 16. Babádon háltam, hogy hajnali lesre is kimehessek. 
Éjjel 4 órakor kelünk és 3/4 5-kor - ismét négyen - már helyünkön 
állunk. Barátságtalan, hűvös idő van, erősen fuj a szél északnyugat
ról. De nem esik az eső, sőt darabosan csillagos az ég. Még sötéttel, 
5 óra 7 perckor durran egyik társam első lövése, aztán 5 óra 10 perc
kor hallom egy húzó szalonka korrogását, de nehány kacsán felül ma 
semmit sem látok. Társaimnál megint néhányszor szól a puska, s 
amikor kivilágosodott és találkozunk, Jánosnál egy szalonka van. 
Másik két vendége csak húzó kacsákra lövöldözött. Reggel János 
gépkocsiján bevisz Budapestre.

Március 17. Ma Kovács Gábor a vendégem és fuvarosom Babád
ra. Délután 5 órakor érünk oda, János mindjárt befogat, és szekéren 
kimegyünk a leshelyekhez. Az idő nagyon ígéretes, enyhe a levegő, 
gyenge déli szél fuj, s az ég gyéren borús. 6 óra 10 perckor hallok a 
szomszéd terület felől egy lövést, aztán 5 perc múltán látok egy ma
gában, magasan húzó szalonkát. Sajnos, nem lőhetek rá, mert messze 
van. Aztán a fogolynak berregő szárnyra kelését hallom, felénézek 
és - ugyancsak lövéstávolságon túl - a fogollyal párhuzamosan szálló 
két szalonkát látok. Közben társaimnál néhányszor szól a puska.
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Végül magasan, gyorsan szállva, hirtelen a fejem fölé kerül egy 
szalonka, s ezt duplázva elhibázom.

A házigazda és Kovács Gábor egy-egy szalonkát lőtt.

Március 18. Ma estére Mouillard Viktornak sikerül potya gépko
csit szereznie, ezzel megyünk le ketten Babádra. Komolyan remélhe
tünk jó eredményt, mert egész nap melegen sütött a nap és estére is 
csendes, derült idő van. Ámde a szalonkahúzás szeszélyes dolog. 
Hiába állunk hárman a legjobbnak vélt helyeken, egyikünknek sincs 
alkalma puskáját elsütni. Lövéstávolságon túl Mouillard egy, János 
három szalonkát lát, én kettőt látok. Hangulatos tavaszi este az al
földi erdőben. Fácánkakasok hangosan neszezve gallyaznak fel, ri
gók surrannak a cserjék között, majd denevérek keringnek körülöt
tem, s a csillagos égbolton magasan áll a hold vastag sarlója.

Ma este tizedszer lestem ez idén szalonkát, eddig tízet láttam, de 
csak egyre lőhettem, ezt pedig elhibáztam. A szalonkales erre mife
lénk nem valami érdemes foglalkozás.

Nagykovácsi (Pest megye)

Március 19. Gróf Csekonics Endre visz ki gépkocsiján a terület
re. Délután 5 órakor indulunk. Borús az idő, enyhe a levegő és véko
nyan permetez az eső. Ma új helyet választok magamnak az I-es és 
IV-es hely fölött, a lejtőnek egy kis domborulatán. Pontosan 6.15- 
kor durran valahol messze az első lövés. Aztán a környékről sorjá
ban nyolc-tíz lövés hallik. 6.25-kor korrogva húz egy szalonka fe
lém, és olyan szépen lassan száll át mellettem az úton, hogy kényel
mesen lelőhetném. Amikor meghúzom a ravaszt, elméletben már 
látom is lefordulni, ámde a puskám csak esetten, holott ma péntek 
van, csütörtököt mond, mire annyira elképedek, hogy megfeledke
zem a második lövésről, s a szalonka sértetlenül tovább száll. Ilyen 
szerencsével vadászom mostanában szalonkára. Ennél többet ma 
nem is látok.

Kovács Gábor ma harmadmagával a Budaörs fölötti Csíki
hegyeken volt, s hárman négy szalonkát hoztak haza.
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Március 20. A változatosság kedvéért ma délután megint Kovács 
Gábor visz ki gépkocsiján. Erzsi és Baba is velünk van. Gábor az I- 
es helyen áll, jómagam a IV-en állok. Az idő kifogástalan; enyhe, 
csendes, gyéren borús. 6.15-kor hallom az első lövést, aztán félórát 
az egész környéken egyre-másra durran a puska. Csak egy szalonkát 
látok. Ez 6.20-kor hangtalanul, magasan, gyorsan száll keresztbe a 
nyiladék fölött. Gyorsan kell lőnöm, s a szalonka kalimpálva esik le 
a sűrű fiatalosba. Rögtön beszaladok élte, és iparkodnom kell, hogy 
elfogjam a számyazott, elgyalogló szalonkát. Az idén végre az első.

Kovács Gábor nem látott szalonkát, gróf Csekonics Endre látott 
ötöt, lőtt egyet; gróf Bethlen István látott hetet, lőtt egyet.

Pilismarót (Pest megye)

Március 21. Szalay István haj tó vadászatot rendez szalonkára. 
Reggel 8 órakor két gépkocsival kilencen indulunk Budapestről, és 
1/2 10-kor már felállunk az első hajtáshoz. Borús az idő, hűvös szél 
fuj és vékonyan permetez az eső. Délelőtt az idő egyre barátságtala
nabbá válik. A szél hozza és viszi a ködfelhőket az erdőn, a hegyol
dalakon végig. Aztán egyre sűrűbben esik, s végül már szakadó eső
ben vadászunk. Mindenki átázik - vizes a ruha, a cipőben a harisnya, 
vízcseppek sűrűén beborítják a puskacsövet, az embernek fázik a 
keze -, a hajtok nem akarnak bemenni a sűrűségbe, tehát abbahagy
juk a dolgot, és 2 órára vizesen, latyakosan betérünk a „Mexikói” 
vadászházba szárítkozni, melegedni, ebédelni. Közben a szél egyre 
erősebben fuj, s az eső mind sűrűbben esik.

A mai vadászat tehát teljesen elázott. Noha a húsz hajtó vagy ti
zenöt szalonkát felröptetett, mindössze három esett, jómagam pedig 
csak egyet láttam messziről és nem sütöttem el a puskámat.

Délután 5 órakor esőben, szélviharban kibújunk a jó meleg va
dászházból, felmászunk a műútra, beszállunk a gépkocsikba és haza
hajtunk. Ezzel a nappal is az ördögnek tartoztam.

Este telefonál Csekonics és elmondja, hogy Lovasberényben ma 
este a komisz idő ellenére húztak a szalonkák, négyet látott és egyet 
lőtt.
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Nagykovácsi (Pest megye)

Március 22. Ma megint Csekonics visz ki bennünket, Erzsit, 
Mouillard Viktort és engem. Az idő kifogástalan, borús, enyhén 
hűvös, gyengén szeles. Mouillard a IV-es helyen áll, én felmegyek 
arra a kis dombhátra, ahol három nappal ezelőtt puskám csütörtököt 
mondott. Az első lövést 6.20-kor hallom, aztán vagy tíz percig 
köröskörül, hol közel, hol távol, vígan szól a puska. Két egyes sza
lonkát látok, mind a kettő tőlem messze, korrogva, magában, gyor
san száll. Az egyikre jócskán messziről megkísérlem a lövést, a sza
lonka megbillen, de továbbszáll. Csak Mouillard olyan szerencsés, 
hogy ma egy szalonkát visz haza. Kettőt látott, mind a kettőre lőtt, 
de az egyiket elhibázta. Csekonics is kettőt látott, az egyikre rálőtt, 
úgy véli, hogy meglőtte, de hiába kereste. A terület fővadásza, nagy 
tapintatlanul, hármunk között állt és egy szalonkát lőtt.

Március 23. Délben zivatar volt, dörgött, villámlott és jég esett. 
Délután 5 órakor megint Csekonics Endrével megyünk ki. Ma a má
sodik leshelyemre nincsen vendégem, tehát Erzsivel az eddig legin
kább bevált, IV-es helyen állok el. Derült, hűvös, szeles idő van. Az 
első lövéseket ma is 6.20-kor hallom, de ma kevesebbet szól a puska, 
mint az elmúlt estéken. Körülbelül 6.30-kor egy némán húzó szalon
ka magasan száll keresztbe a nyiladék fölött. Lövésemre lezuhan a 
nyiladék mellé, a sűrű fiatalosba. Odaszaladok, hogy mindjárt felve
gyem, de nem találom meg. Később, a húzás ideje után a zseblámpá
val világítva keresem, és meg is találom, kissé szétlapított állapot
ban, mert keresés közben ráléptem. Ennél többet nem láttam, 
Csekonics pedig ma egyáltalán nem látott, nem hallott szalonkát.

Március 24. Egész nap hol esett, hol szemergett az eső. Mégis 
kimegyek Csekonics Endrével és Jármay Pistával. Amikor gépko
csink 1/2 6-kor a nagykovácsi országúton a szokott helyen megáll, 
az eső zuhogva veri a kocsi tetejét. Negyedórát várakozunk, aztán 
kiszállunk, és a sáros, agyagos úton rettenetesen csúszkálva felsie
tünk az erdőbe, szokott helyeinkre. Közben eláll az eső, de a sötét 
felhők alacsonyan járnak és korán alkonyodik. Jármay Pistát a IV-es
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helyre állítom, s amikor tőle elfordulok, hogy továbbmenjek, 6.10- 
kor egy alacsonyan, lassan, némán húzó szalonka száll el a fejem 
fölött. A puska vállamon volt, elmulasztottam a lövés alkalmát. Sie
tek az I-es helyre jutni, de amikor odaérek, már ott áll a mai estére 
jegyet váltott gróf Andrássy Manó. A személyzet szemtelensége, 
hogy oda állította. Ott hagyom és hamar felkerülök a „csütörtökös” 
dombhátra. Ott megvárom a besötétedést, de nem látok és nem hal
lok semmit. Sőt ma még csak egy lövést sem hallottam. Jármay a IV- 
es helyen még két egymás nyomában húzó szalonkát látott, és 
Csekonics is látott egyet.

Március 26. (nagypéntek) Tegnap nem voltam kint, egyrészt és 
főképpen azért, mert nem akadt gépkocsi-tulajdonos barátom, aki 
kivitt volna, másrészt mert sok volt a sürgős dolgom, harmadrészt 
mert elrontotta a hangulatot, hogy nap közben havazott és hideg, 
szeles idő volt.

Ma gépkocsit bérelek és négyen megyünk ki, Louis a feleségével 
és én Erzsivel. Derült, csendes, de hideg idő van. Louist az én 
„csütörtökös” helyemre állítom, én pedig Erzsivel a IV-es helyen 
állok el.

6.30-kor hallom az első duplázást, aztán 7 óráig harminc lövést 
olvasunk meg. Ebből azonban csak hét lövés volt a nagykovácsi 
területen.

Louis egy korrogva húzó szalonkát látott, de nem lőtt rá. Késő al- 
konyattal hirtelen, nagyon magasan fejem fölött terem két párhuza
mosan, gyorsan szálló szalonka. Az egyikre kapásból függőlegesen 
fellövök. Ez megbillen, mintha kalimpálna, rézsút gyorsan lefelé jön, 
a másik sebesen követi, erre már a magas fiatalos ágai között szintén 
rálövök, s a gyors jelenetnek úgy szakad vége, hogy nem. tudom lőt
tem-e szalonkát vagy sem. Kutya nincs velem, tehát nem is kereshe
tek. Holnap délután kihozom Tommyt, és vele kerestetem végig a 
fiatalossal borított hajlatot a két szalonka eltűnése irányában.

Március 27. Amikor délután 1/2 5-kor Mouillard Viktorral gép
kocsiba szállunk, szakad az eső. Már délben kezdett esni, s azóta 
egyre esik. De amikor felértünk Budapest és Nagykovácsi határába,
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az eső havassá változik. Aztán egyre sűrűbben havazik. Felkapasz
kodunk a hóval borított erdőbe, és megkísérlem Tommyval tegnap 
talán meglőtt szalonkáimat kerestetni. Ez azonban meddő munka, a 
három-négy ujjnyi hótakaró alatt úgysem lehetne megtalálni. Aztán 
tökéletes téli hangulatban, a havas erdőben, az I-es és a IV-es helyen 
lesünk, várunk húzó szalonkát, de nem látunk és nem hallunk 
semmit. 6.35-kor egy puskadurranást hallunk, és később megtudjuk, 
hogy ez a lövés a nagykovácsi erdőben egy húzó szalonkának szólt, 
és ezenfelül az egyik vadőr is látott egy szalonkát. Szép, havas, 
hideg, téli este ballagunk vissza az országúton ránk várakozó gépko
csihoz.

Március 28. (húsvét vasárnapja) Havaseső esik, amikor délután 
1/2 6-kor Erzsivel, Louisval és Tommyval a nagykovácsi feluvégen 
kiszállok a bérelt gépkocsiból. A tegnapi szép hó elolvadt és csupa 
latyak az erdő. Csodálatosan tartós mostanában a rossz időjárás. 
Tavaszi hangulat egyáltalán nincsen. Szemergő havasesőben balla
gunk fel helyünkre. Louis ismét a „csütörtökös” helyemen áll el, én 
Erzsivel és Tommyval a IV-es helyre megyek. Sötéten borús az idő, 
tehát korán alkonyodik. 6.35-kor hallik valahonnan messziről az első 
lövés. Aztán egy-két perc múltán korrogva, magasan, lassan húz 
felém egy szalonka. Kényelmesen meglövöm, a szalonka lezuhan, és 
tőlem vagy tíz-tizenöt lépésnyire a lécesben nagyot puffan. Tommyt 
rögtön érte küldöm, de, nagy ámulatomra, nem találja meg. Megvá
rom a húzás idejének végét, és a villanylámpával és a kutyával vagy 
félórát keresem hiába. Nem értem, hogy a kutya nem találja meg, 
hiszen ha csak számyazott sem mehetett el messzire. Csalódottan, 
latyakosan, összekarmoltan ballagunk le az országúira, ahol a gép
kocsi mellett várakozó vadőrt megkérem, hogy szalonkámat reggel 
keresse meg és számomra őrizze meg. Ennél a lelőtt szalonkánál 
többet ma este nem láttam és nem hallottam, Louis egyáltalán nem 
észlelt szalonkát. Összesen tíz lövést hallottunk. A nagykovácsi er
dőben az én szalonkámon felül még kettőt lőttek.
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Pilismarót (Pest megye)

Március 29. Noha reggel Budapesten megint esőre ébredünk, 
hatan, puskások két gépkocsival kimegyünk Szalay István területére 
szalonkát hajtatni. A hegyeken megint tökéletesen téli idő van. 
Sűrűén havazik és mindent vastagon borít a hó. A „Mexiko”-nak 
nevezett vadásztanyától leereszkedünk a „Hoffmann” nevű erdő
részbe, s ott 15 hajtóval sorjában meghajtatjuk a sűrűségeket. Köz
ben hol szitál, hol sűrűén esik felváltva a hó és az eső. Természete
sen mindenki, puskás és hajtó, megint bőrig ázik. Ennek a vizes, 
latyakos, nyirkos, hideg vadászmulatságnak összeredménye egy 
szalonka és egy disznó, egy kétéves kanocska. A hajtok mindösz- 
sze vagy tíz szalonkát röptettek fel, ami a meghajtott terület nagysá
ga arányában vajmi kevés. Én ötöt láttam, s ezekből kettőre lőttem. 
Az egyik egy méterre tőlem és egy méternyire a föld fölött nyílsebe
sen surrant el mellettem úgy, hogy mire észbe kaptam, elkéstem a 
lövéssel. A másikra túl messziről kockáztattam meg a lövést és nem 
értem el. Ilyen kellemesen töltöttük húsvét hétfőjét. Örültem estére 
hazamenni s a hideg, vizes ruhát levetni.

Nagykovácsi (Pest megye)

Március 30. A tegnapelőtt este lelőtt szalonkámat a vadőr is hiá
ba kereste, nem találta meg. Újabb csalódás! Ma végre nem esik az 
eső. Az idő este kifogástalan. Az ég beborult, a levegő langyos és 
nem fúj a szél. Csekonics Endre, aki bennünket autóján kihozott, a 
IV-es helyen áll. Én Erzsivel az I-es hely fölött, a „csütörtökös”-nek 
elnevezett helyen állok. Az első lövés 6.40-kor durrant, és összesen 
nyolc lövést hallok. Szalonkát egyáltalán nem látok és nem hallok. 
Csekonics két magában húzó szalonkát lát. Az egyiket elhibázza, a 
másikat lelövi, de nem találja meg. Aztán megismétlődik a tegnapelőtti 
eset; Tommyval sötétben vagy félórát kerestetem a szalonkát, de a 
kutya ezt sem találja meg. Nem tudom, lehetséges-e, hogy a kutya 
szaglóképességét a nagyon vizes haraszt, a latyakos, korhadó, erjedő 
cserlomb rontja annyira, hogy a valószínűleg számyazott és elgyalogló 
szalonkát nem tudja nyomon követni, avagy tényleg az orra romlott el.
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Március 31. Borús, csendes, enyhén hűvös időben félórával a 
húzás ideje előtt érünk helyünkre. Csekonics Endre a maga régi he
lyére megy, én Erzsivel a IV-es hely felé tartok, de még mindig a 
három nappal ezelőtt lőtt szalonkát keresve, fel s alá botorkálok a 
sűrűségben, végigkutatom az árkot, a kövek és sziklatömbök alá 
nyúlok, remélve, hogy a valahol elrejtőzött és kimúlt szalonkára 
akadok. Aztán azon a helyen, ahol a szalonkát leesni láttam megál
lók, égnek nézek és meglátom a szalonkát. Egy karvastagságú 
akácfán, a föld fölött vagy három méternyire, három ág közé szorul- 
tan lóg. Alig tudtam onnan lerázni. Nagyon megörültem neki; az 
idén a harmadik szalonkám. Ennél a szalonkánál Tommy igazolva 
van; ezt aztán igazán nem találhatta meg.

Lesen állva nem láttam és nem hallottam szalonkát. Csekonics 
csak egyet látott, de elhibázta. Összesen nyolc lövés durrant a kör
nyéken.

Tahi (Pest megye)

Április 1. Feri egy gépkocsi-tulajdonos vendéget szerez, vele 
megyünk ki hárman, Feri, Louis és jómagam az esti húzásra, egykori 
kedves vadászterületemre. Mire a Szerencsi-laposra érünk, megint 
esik az eső. Mostanában úgyszólván mindig esik. Louis régi bevált 
helyemen, a Széltoroki-nyereg és leányfalui határ között áll, de ott 
nem lát és nem hall semmit. Feri hasonló mód jár a Szerencs-tetőn. 
Vendége a leányfalui alsó nyiladék végében, a Villám-oldal fölött 
áll, két pisszegve húzó egyes szalonkát lát, állítólag mind a kettőt 
lelövi, de csak az egyiket találja meg.

Én a leányfalui határon, a „Hídlás” fölött állok, és csendes meg
adással tűröm, hogy az eső megöntözzön. 6 óra 30 perckor egy 
korrogva, de gyorsan szálló szalonka a Sziget-erdő felől jövet felém 
tart, de jócskán messze elkanyarodik a Rekettyés-tó felé. Első lövé
semre megbillen, második lövésemre rézsút lefelé tartva mintha 
messze alattam leesne. Aztán negyedórát nem látok és nem hallok 
semmit, de 6.45-kor a leányfalui erdő felől egy korrogva húzó sza
lonka magasan, gyorsan a fejem fölé kerül, elkanyarodik, visszaszáll
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a szomszédos szálas fölött, és a fák ágai között utánadobott lövésem 
hatása felől meglehetősen tájékozatlan vagyok. Tommy nincs velem, 
mert a kocsiban nem volt számára hely.

A második szalonka megkeresését meg sem kísérlem, ennek elin
tézését nappali világosnál Feri vadőrére bízom. Az első után azon
ban - bár szinte reménytelenül - már sötétedéssel mégis elmegyek. A 
lejtőn a Rekettyés-tó felé rézsűt leballagok, és a kis zseblámpával 
magam elé világítva várom a csodát, hogy a földön heverő szalonkát 
valahol meglássam. S a feltevésem valósággá válik. Leshelyemtől 
80-100 lépésnyire megállók, találomra egy cserje alá világítok, és 
meglátom alatta a szétterpesztett szárnnyal elterült szalonkát. Néha - 
nagy ritkán - tehát szerencsém is tud lenni a vadászatban!

Bajna (Esztergom megye)

Április 4. Holdampf Gyula meghívott szalonkahajtásra, és 
Cholnoky Imre visz le kocsiján. Szemergő esőben indulunk, nagy 
sárban, vízben, komisz utakon megyünk Bajnára, s a faluból vadász
kocsikon tovább, az erdőbe. Közben lassan, mérsékelten, de fokoza
tosan ázunk. Az eső hol gyérül, hol sűrűsödik, de ehhez mostanában 
már hozzászoktunk, és vígan hajtatjuk a szalonkákat.

Érdekes és feljegyzésre érdemes, hogy a legtöbbet - két hajtásban 
tizenegyet - sűrű sarjhajtásos, füves, fiatal akácosban találjuk, ahol 
rendes, vagyis kevésbé vizes időjárás esetén ugyan hiába keresnők 
őket.

Egyébként hatan vagyunk puskások és nyolc kereplő hajtónk van.
Délelőtt 11-től délután 5-ig összesen 18 szalonkát röptettünk fel, 

de csak négyet sikerült lőnünk, ezekből pedig hármat én lőttem. 
Végre egyszer nekem is szerencsés napom volt.

Az esti húzásra kint maradni már nincs kedvünk - elég volt az 
esőből, az ázásból -, tehát iparkodunk a rettenetesen sáros dűlőuta- 
kon még világos nappal visszajutni a faluba, és késedelem nélkül 
útnak indulni haza, Budapestre.
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Nagykovácsi (Pest megye)

Április 5. Ma reggel végre elállt az eső, és - csodák csodája - 
egész nap nem esett. A felhők magasan jártak, sőt köztük néhányszor 
egy-két percre kisütött a nap. Tisza Kálmán egy kis házi hajtóvadá- 
szatot rendezett szalonkára. Hatan vagyunk puskások és 15 a haj
tónk. Délelőtt 1/2 12-kor kezdjük és délután 6 óráig folyvást hajta
tunk. A 13 hajtásban összesen 19 szalonkát röptetünk fel, s ezekből 
hatot lövünk. Jómagam hetet láttam, de csak egyet lőttem; ezidén 
nyolcadik szalonkám, és talán az utolsó, mert fogytán vagyok az 
ennek a mulatságnak áldozható időnek. A mai hajtóvadászaton 
gyengén sikerült a dolgom; egy szalonkát csúnyán elhibáztam, egyet 
pedig a szomszédommal közösen lőttem, egyszerre durrant a pus
kánk, tehát nem számíthatom a magaménak.

Az esti húzásra is kint maradunk. Én a Ferenc-kunyhós nyiladék 
legfelső részén, a sziklás tető alatt állok. 6.40-kor messziről látok 
egy korrogva, magában húzó szalonkát. Aztán nehány perc múltán 
egy szalonka tőlem nyolc-tíz lépésre a harasztról szárnyra kel és a 
cserjék ágai között száll el. Duplázva utánalövök, de csak ágak és 
gallyak hullanak mögötte a földre. Ennél a kettőnél több szalonkát 
nem észleltem és a területen csak két lövést hallottam még.
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Kimutatás az idei szalonkázásomról

Hó és Terület Vadászás Látott Lőtt
nap módja szalonkák szalonkák

III. 9. Felsőbabád esti les
III. 10. Nagykovácsi esti les
III. 11. Nagykovácsi esti les
III. 12. Nagykovácsi esti les
III. 13. Pilismarót esti les 1
III. 14. Nagykovácsi esti les 1
III. 15. Felsőbabád esti les 2
III. 16. Felsőbabád hajnali les
III. 17. Felsőbabád esti les 4
III. 18. Felsőbabád esti les 2
III. 19. Nagykovácsi esti les 1
III. 20. Nagykovácsi esti les 1 1
III. 21. Pilismarót hajtás 1
III. 22. Nagykovácsi esti les 2
III. 23. Nagykovácsi esti les 1 1
III. 24. Nagykovácsi esti les 1
III. 26. Nagykovácsi esti les 2
III. 27. Nagykovácsi esti les
IU. 28. Nagykovácsi esti les 1 1
III. 29. Pilismarót hajtás 5
III. 30. Nagykovácsi esti les
III. 31. Nagykovácsi esti les
IV 1. Tahi esti les 2 1
IV. 4. Bajna hajtás 7 3
IV. 5. Nagykovácsi hajtás 7 1
IV. 5. Nagykovácsi esti les 2
26 vadászati alkalom Összesen: 43 8
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Vizesfás (Békés megye)

Április 29. Tegnap este értem ide, miután útba ejtettem és meg
jártam Kenderest, ahol megnéztem kívülről-belülről, töviről hegyire 
a kormányzó kastélyát, huszonöt holdas kertjét és benne az irányítá
sommal épülő aranyfácánröpdét.

Vizesfásra ezúttal egy őzbakra és két túzokkakasra hívattam meg. 
Őzbakot ugyan a kormányrendelet szerint csak holnaputántól szabad 
lőni, de akkor meg egy zsidó pénzeszsák jön ide vadászni, és vadá- 
szos célom előle a legderekabb bakot ellőni. Az ilyen nemes cél 
érdekében esetleg össze kell egyeztetnem lelkiismeretemmel, hogy 
az őzbak tilalmi idejét a magam számára önkényesen egy-két nappal 
megrövidítem. Ez alighanem sikerülni fog, noha ma reggel még nem 
határozott szándékom, csak mint lehetőséget tartom számon. Legké
sőbb holnapután, május 1-jén délben innen távoznom kell. Ha tehát a 
bakot legkésőbb 1-jén a reggeli barkácsolás alkalmával meg nem 
lövöm, számomra elveszett. Ebből az következik, hogy ha ma vagy 
holnap valami kiváló bakkal találkozom, vagy ha sikerül összeakad
nom azzal a bakkal, amelyről Csapó, a vadőr azt állítja, hogy a terü
let legderekabb bakja, nem halasztóm el az elejtését május 1-jén 
reggelre, nem kockáztatom meg, hogy a számomra utolsó alkalom
mal akár a bak, akár a véletlen kifogjon rajtam, hanem megkaparin
tom magamnak és hazaviszem a fejét.

Hajnalban akartam kimenni, de házigazdám, Boga Lajos lebeszélt 
róla; azt mondja, itt nem érdemes korán kelni, mert az őzekkel egész 
nap lehet találkozni, túzokkakast meg - természetesen - éppenséggel 
könnyebb a déli, melegebb órákban lövésre kapni. Ezért a barkácso
ló szekéren csak reggel 8 órakor indulok útnak. A bakon szokott két 
kísérőm ül, Csapó, az elefánttermetű vadőr, és Jóska, a szakavatott 
kocsis. Az időjárás, sajnos, nem valami kedvező, sem kellemes, mert 
hűvös van, fuj a szél és felhők vonulnak az égen. Időnként ugyan 
kisüt a nap, de csakhamar megint felhők mögé jut.

Nem messze a tanyától, egy nagy lucematáblán, már messziről 
látunk nehány álldogáló, legelésző őzet. Közelebb érve egyre többet 
látunk belőlük, mert nagy részük feküdt, és a szekér közelségétől 
nyugtalanítva, egyik a másik után emelkedik ki a lucernából. Végre
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mind lábra állt, és vagy 150 lépésről figyeli szekerünket. Ebben a 
csapatban húsz őzet olvasunk meg, s noha körülbelül a fele bak, 
nincs köztük olyan, amelyiket ezúttal lőni szeretnék.

Továbbhajtatunk a zöld vetések és fekete szántások között. Sze
münk körbejár és túzokot vagy őzbakot keres. A végelátatlan síkon, 
az uradalmi nagy táblákon mindenfelé van élet, van mozgás, van 
egy-egy csapat őz vagy túzok, avagy gyomláló, kapáló munkás. 
Messziről bizony a messzelátóval kell odanéznünk, hogy kiderítsük, 
a szürke pontok a zöld szőnyegen túzokok, őzek vagy kétréthajolt 
emberek.

A békési erdőnek nevezett községi terület felé tartunk, mert Csa
pó ott tudja legderekabb bakját. Noha ma még elsősorban túzok
kakasra illene vadásznom, eszem csak a remélt, kiváló bakon - egy 
afféle jellegzetes, félkilós agancsú, békési őzbakon jár, és csak 
mellékesen nézem a túzokokat. Látok belőlük eleget. Csapatosan 
álldogálnak a búzatáblákon kakasok, tyúkok vegyesen, de mind há
romszáz lépésen túl van, márpedig ma ilyen messziről nem akarok 
lőni. Megállapítottam tegnapelőtt Pilisvörösváron a lövöldében, 
hogy puskámnak 300 lépésnyire már nagyobb a szórása egy 
túzokkakas alakjánál.

Mint ősszel a réteken az őszi kikirics sok lila virága, úgy fest 
messziről a túzoktyúkoknak a zöld búzavetésből helyenként csopor
tosan kimeredő kékesszürke nyaka és feje. Csupa gyertya, csupa 
egyenest álló kis cövek, csupa nyújtott nyakú, figyelő túzoktyúk. A 
kakasok nagyobbak, jobban látszanak, lépkednek, forgolódnak, a 
szél borzolja tollazatukat, fehér-, sárga-, bamatarkák. Megnézzük 
őket a messzelátóval és továbbhajtatunk.

A göröngyös dűlőutakon a szekér döcögve jár és lassan halad. 
Szép az Alföld április végi zöldellő képe, de kissé egyhangú. Az 
ember örül minden változatosságnak, minden fölötte elszálló varjú
nak, vadászó karvalynak és a kocsi mellől gyalogosan elsurranó 
fácánnak. Még nehány őzet látunk, jól megnézzük őket, de megál
lapítjuk, hogy nincsen köztük nagy agancsú bak.
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Délelőtt 10 óra felé az erdőnek mondott békési községi területen 
járunk. Ez azonban korántsem erdő, ellenben nagyobbára eldarabolt 
mező, parasztföldek, köztük messze egymástól kis tanyák, rozoga, 
düledező, összetákolt házikókkal, és itt-ott egy nehány holdas aká
cos vagy tölgyes liget.

Az egyik ilyen ligetben a bujazöld fűben egy heverő suta mellett 
haladunk el, majd odébb egy derék bakot látunk. Csapó súgja, hogy 
, jó  bak”, de én azt mondom, agancsa csak átlagos minőségű. A bak a 
szekértől vagy 40 lépésnyire álldogál, egy bokorról leveleket csipe
get, majd felénk figyel, lassan elfordul, és feszesen lépkedve, bizal- 
matlankodva igyekszik a nyugtalanító szomszédságtól, a szekértől 
megmenekülni.

A kis tölgyesből kifordulunk a mezőre, végigdöcögünk egy hosz- 
szú dűlőúton és betérünk egy nagyobb akácosba. Ennek egy része 
rudas erdő, egy része fiatal ültetés, aztán van benne embermagasságú 
kökénybokros bozót és nehány öreg tölgyfa is. A fű és csalán a fák 
alatt az embernek hasáig, sőt helyenként hónaljáig ér. Bajos lenne az 
őzet meglátni, pedig Csapó azt mondja, hogy itt tartózkodik az ura
dalom egész vadászterületének legnagyobb agancsú bakja. Keveset 
járt, régi szekérúton ide-oda kanyarogva, a ligeten végigbarkácso
lunk, látunk is benne két barkás agancsú, fiatal bakot és egy sutát, de 
a nagy agancsú, fiatal bakot hiába keressük.

- Pedig biztosan itt van, az akácosban, valahol a magas fűben fek
szik! - mondja Csapó. Erre javaslom, hogy menjünk ketten egymás
tól távol, gyalogszerrel, lassan cserkelve a ligeten végig. Vagy lövés
re kapom a bakot, vagy felkeltjük helyéről, meglátjuk merre megy és 
barkácsolva követjük.

Leszállunk a szekérről és elindulunk keresni. A magas gaz, bozót, 
fű, csalán alja annyira harmatos, hogy nadrágom csakhamar átázik. 
Helyenként a sűrű bozótból ki sem látszom, és puskámat a fejem fölé 
kell emelnem, hogy meg ne ázzék az is. Alig haladunk 60-70 lépést, 
két őzet látok Csapó felől jövet, előttem serétlövésnyire, a magas 
fűben nagyokat ugorva, előlünk menekülni. Csapó hozzám jön és azt 
mondja, hogy jól látta őket, egyikük a keresett bak. - Csudabak az 
kérem! - állítja lelkesen.
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Nehány lépésnyire előttünk van a szekérút, oda még kimegyünk, 
magunkhoz intjük az út végén várakozó szekeret, és barkácsolva 
követjük, keressük az őzeket, de az akácosban hiába kutatjuk őket. 
Alighanem messzire futamodtak meg tőlünk és kikerültek a mezőre. 
Kihajtatunk a liget egyik sarkára, és onnan vagy 400 lépésről a sza
bad mezőn meglátjuk a két őzet. A zöld vetésben a suta álldogál, a 
bak fekszik. Megnézem a messzelátóval az agancsát, de egyrészt 
nagy a távolság köztünk, másrészt zavar az erős szél. A bak mögött 
hullámzik a háttér, a vetés is zavarja a képet. Utánuk mehetnénk a 
szekérrel, ámde egy parasztgyerek ballag feléjük és elugratja őket. 
Tőlünk távolodva futnak egyre jobban kifelé a szabad mezőre. Köz
ben a futamodásból kergetődzés lesz. A bak úgy hajszolja a sutát, 
mint ahogyan csak üzekedés idején szokta tenni. A szekéren állva, 
ágaskodva, a messzelátóval kísérjük őket szemmel. A suta egyre 
távolodna, de a bak eléje kerül és visszafelé tereli. A vad hajsza egy
re tart, de kisebb-nagyobb kerülőkkel az akácligetnek fordul, s végül 
ugyancsak messziről látjuk, hogy a két őz visszajött az akácos túlsó 
sarkán szokott helyére. Tehát ismét barkácsolva keressük őket. Ide- 
oda forgolódva, kanyarogva többször végigdöcögünk a ligeten, de a 
két őzre akadni csak nem sikerül. Biztosan hiszem, hogy a sok fut- 
kosástól fáradtan valahol leheveredtek. Márpedig a magas növényzet 
még az álldogáló őzet is csaknem teljesen takarja, hát még a heverőt.

Nem tehetünk jobbat, abba kell hagynunk a dolgot, és délutánra 
kell halasztanunk keresésüket, amikor majd megint csülökre kapnak 
és a ligetben jámak-kelnek vagy esetleg kivonulnak a mezőre legelni.

Házigazdám úgy rendelkezik, hogy ebédidőre betérjünk a major
ba, s mivel máris délre jár az idő, Vizesfás felé fordítjuk a szekér 
rúdját. Amikor a békési földek és a vizesfási uradalmi terület között, 
a kétoldalt akácsorral szegélyezett, széles határcsapáson a vadőr kis 
tanyáját elkerültük, nem messze tőle, a búzatáblában 20-25 túzokot 
látunk. Van köztük négy-öt kakas, a többi tyúk. A táblának a határúi
ra merőleges oldalán végig hosszú töltés van, ettől a túzokok jó go- 
lyólövésnyire vannak. Megkíséreljük őket megközelíteni.

A szekér a töltés mögött halad, s ezzel lassan rövidül köztünk és 
a túzokok között a távolság. Végre az egyik kakastól már csak any- 
nyira vagyunk, hogy biztosan meglőhetném. Megállítom a lovakat,
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és a puskát az ülés támlájára támasztva kísérelem meg a célzást, 
ámde a szekéren guggolva, nem látom a kakast, a töltés teteje éppen 
eltakarja. Leszállók és utasítom a kocsist, hajtson tovább, hogy a 
túzokok a szekeret figyelve, engem ne vegyenek észre. Miközben a 
szekér továbbdöcög és tőlem jól eltávolodik, a töltés oldalához ha
salva, lassan amiyira felkúszom rá, hogy a tetejére fektetve a puskát, 
megcélozhatom a hozzám legközelebb álló kakast. Összehajtogatott 
kalapomat még a puskacső alá tolom, a fűszálak között szabad utat 
keresek a golyónak, aztán a kakas közepére állítom a célzókeresztet. 
Ugyanakkor valahonnan futva jön egy őzbak és éppen a kakas mel
lett áll meg. Lövésem a kedves jelenetnek véget vet. Az őzbak meg
ugrik és elfut, a kakas megtántorodik, szárnyra kap, alacsonyan, 
lassan, betegen vagy 50 lépéssel odébb száll, visszaereszkedik a 
földre, másodpercig csendesen áll, aztán eldűl.

- Megvan! - kiáltja messziről, a szekérről Csapó. A többi túzok 
egymás után szárnyra kap és elszáll. Előbb a kakasok, utánuk sorjá
ban a tyúkok. Amikor felállók a töltésre, még egy-két meglapult tyúk 
emelkedik ki a vetésből a levegőbe. A nagy búzatábla sima, üres. 
Csak a szomszédos táblán mozog egy sereg apró alak gyomláló 
napszámosok.

Elmegyünk az elejtett kakasért. A golyó a szép madarat csúnyán 
megtépte, felszakította a hasát. A zöld búzán egy széles vörös sáv, a 
vérnyom jelzi utolsó, rövid repülése irányát. Ezen visszamegyek a 
rálövés helyére, és ettől meglépem a távolságot a töltésig; 130-at 
lépek. Ilyen közelről sem lőttem még túzokot! Két héttel ezelőtt 
három vendég itt három kakast lőtt, egyébként a túzokok ezen a terü
leten eddig nyugodtan voltak, nem zavarták őket, azért annyira bi
zalmasak, hogy az egyébként is megszokott szekeret 150-200 lépésre 
bevárják. Csapó utánam hozza a kakast, és útközben két túzoktojást 
talál. Jó lesz az állatkertnek kiköltetésre.

Szeretnék a kakasról fényképet készíteni, de a szél olyan erősen 
fuj és annyira borzolja tollazatát, hogy a fényképezés nem sikerülne, 
tehát meg sem kísérlem, és a kakassal a szekéren továbbhajtatunk.

A következő táblán, ugyancsak búzavetésben, szétszórtan megint 
egy sereg túzok álldogál. Vagy 200 lépésre tőlünk megállítom a sze
keret, és a célzótávcsőben az irányzékot a 200-as távolságra állítom
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be. Itt is 20-25 túzok van együtt. Mind a nyakát nyújtja és a szekér 
felé figyel. A tyúkoktól kissé oldalt négy kakas, közel egymás mel
lett, álldogál. Megcélzóm a legnagyobbat. Rajta túl és tőle félig ta- 
kartan is áll egy kakas. Bár látom, hogy a golyó esetleg annak épsé
gét is veszélyezteti, s noha nem szándékom még két kakas életét - 
pláne egy golyóval - kioltani, megkockáztatom a lövést, mert a meg
célzott kakas jóval nagyobbnak látszik körülötte álló három társánál. 
Durran a puska, a túzokok mind felszállnak, csak egy kakas vergődik 
a földön. Majd az elszálló túzokok közül még egy kakas fordul le a 
földre. - Kettő! - kiált örvendezve a vadőr és a kocsis. Aztán a köze
lebbi kakas szárnyra kap, egy darabbal továbbszáll, és megint lefor
dul a vetésre, a másik pedig tört szárnnyal csapkodva, gyalogszerrel 
menekül.

Ráfordítjuk a szekeret a vetésre, és előbb a számyazott kakas 
után hajtatok. Ennek sikerült nehány perc alatt nehány száz lépésnyi
re elgyalogolnia. Amikor felé közeledünk, lelapul, és a vetésben úgy 
eltűnik, hogy egy darabig keresnünk kell, amíg ráakadunk. Ráborít
juk a kocsitakarót, lefogjuk, s a vadőr tarkónszúrja. Aztán visszame
gyünk a másik kakashoz. Ez közben már kimúlt. Hasonló mód, mint 
a mai első kakas esetében, a vémyomot visszafelé követve, megál
lapítom a rálövés helyét, és meglépem a lövés távolságát; 195 lépés
nyire voltak tőlem.

Három kakassal a szekéren, nagyon megelégedetten térünk be a 
majorba. Két golyóval három túzokkakast lőni, nem közönséges 
siker.

Délután 3 órakor megint a szekéren ülök, és most már csak az a 
célom és feladatom, hogy a békési községi területen, abban a bizo
nyos akácosban, megkeressem azt az állítólag nagy agancsú bakot. 4 
órakor fordulunk be a mezőről a ligetbe. Közepe táján megállítjuk a 
szekeret, és egyetértek a vadőr javaslatával, hogy egydarabig egy 
helyben maradjunk, figyeljünk, várjunk, hátha a bak valahol a köze
lünkben hever, és meglátjuk, amikor csülökre kap. Csendesen pipá
zunk és kémleljük körülöttünk a rudas erdő gazos alját. Egyszerre 
rézsút előttünk, tőlünk vagy 60 lépésre, a fűben valami mozgást ve
szek észre. Odanézek a messzelátóval s egy őzagancsot fedezek fel. 
A magas gazból csak az ide-odaforduló agancs látszik ki, a baknak
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még csak a fejét sem látom. Mutatom kísérőimnek, merre van a bak, 
és elindítom a szekeret, hogy valamivel közelebb jussunk hozzá. 
Vagy 50 lépéssel odébb ismét megállunk és szemünkkel keressük a 
bakot. Meg is találjuk, de éppencsak fejét látjuk, amit a rudas
erdőben, a szekérúttól vagy 50 lépésnyire, egy helyben izeg-mozog. 
Aztán egyszerre ez is eltűnik, belesüllyedt a fűbe. - Lefeküdt! 
mondja Csapó bosszúsan, aztán folytatja: - Most pedig innen el nem 
mozdulunk, amíg fel nem kell, és meg nem látjuk ismét! Egyelőre 
nem mondok neki ellent, nem akarom a derék embert elkedvetlení
teni. A bak a körülötte, nála jóval magasabb, fűtől takartan nyugod
tan fekszik, egydarabig biztosan nincs mihez fognunk, ráérek a do
logról nehány perc múlva véleményt nyilvánítani és felfogásomat 
teendőnkről érvényre juttatni. Egydarabig várakozunk, aztán meg
magyarázom a vadőrnek, hogy nem lesz jó a bak közelében sokáig 
egy helyben maradnunk. A lovak egyre mozgolódnak, türelmetlen
kednek, horkantanak, lábukkal dobbantanak, meg-megrántják, meg- 
nyikorogtatják a szekeret, s ha a bak ezt a zajt közelében sokáig 
hallja, végre mégis gyanút fog, hogy az ellene irányul, nyugtalanná, 
bizalmatlanná válik, s amikor felkel, nem marad a helyén, hanem 
mindjárt kereket old. Ezzel a bakkal úgy kell tennünk, hogy elhajta
tunk tőle, aztán fel s alá barkácsolva hol eltávolodva, hol visszake
rülve tíz percenként fordulunk meg közelében, mert a haladó szeké
ren ülve találkoznunk kell vele, nem pedig egyhelyben megvárni.

A vadőr belenyugszik módszerembe, noha látom rajta, hogy nem 
egészen helyesli. Tehát elindulunk, nehány száz lépésnyire eltávolo
dunk, visszafordulunk, elhaladunk a bak heverő helye mellett, majd 
továbbhajtatva, az ellenkező irányban távolodunk el tőle. A ligetnek 
hol egyik, hol másik végében kikerülünk a mezőre, ott visszafordu
lunk, helyenként megállunk és nehány percig veszteglünk, és ily 
módon egy óra hosszat fel s alá barkácsolva kerülgetjük a bak rejte- 
két. Egy órával azután, hogy a bak lefeküdt, ismét meglátjuk ide-oda 
mozgó agancsát, sőt egész fejét is, ennél többet azonban ezúttal sem. 
Hiába keresem a módját, hogy oldalának egy darabkáját megcéloz
hassam, még csak a nyaka sem látszik ki a gazosból. Ellenben felfe
dezem közelében a suta fejét is. Erre megkockáztatom a dolgot, és 
egy kis kerülővel a fák között, vesződségesen tekeregve, behajtatok
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a rudas erdőbe, és odajutunk az őzekhez vagy 30 lépésnyire. Erről az 
oldalról néhány fiatal akácsarj is takarja őket. Az akácnak ugyan 
még csak fejletlen, gyér a lombja, mégis megnehezíti ebben az eset
ben a dolgomat. A bak szünet nélkül izeg-mozog, kis helyen ide-oda 
lépked, agancsa minduntalan kiemelkedik a gazból, itt-ott egy-két 
másodpercre egész fejét és egy kis darabkát a nyakából is látok, de 
folyvást mozog, a lovak nyugtalankodnak, alattam inog a szekér, s a 
jókora agancsú bak időnként felbukkanó és megint eltűnő nyakára 
nem akarom a bizonytalan lövést megkockáztatni. Kínos percek 
telnek el. Küszködöm a véletlen szeszélyével. Mert nem a bak ra- 
vaszkodik, hanem csak véletlen szerencséje, hogy a fű, gaz és lomb 
annyira takarja. Végre a két őz valamit gondol, és meglép előlünk; 
nem menekülnek, csak játékosan, nagyokat szökve, odébbállnak.

Nagynehezen kikecmergünk a fák közül a szekérútra, és a rudas 
erdőt kerülgetve, majd ismét nekivágva, a fák között a megrekedést 
nagy üggyel-bajjal elkerülve, rajta kínosan végigbarkácsolva, keres
sük a két őzet, de úgy eltűntek, mint a kámfor. Úgy vélekedem, hogy 
kimehettek a mezőre, amerre délelőtt menekültek ki előlünk, tehát 
utánuk megyünk. Megkerüljük a ligetnek egy sűrűén bozótos részét, 
és azon túl egy darab fiatal ültetés mellett haladunk el. Szemünk 
körbejár és keresi a sutájával járó nagy agancsú bakot. A sorba ülte
tett akácvesszők között puszta a megmunkált fekete föld, és éppen 
azt gondolom, hogy errefelé, ahol a fiatal akácfák zsenge lombján 
kívül semmi zöldellő növény nincsen, az őzeknek nincs mit keres- 
niök, amikor egyszerre csak két vesszősor között, vagy 40 lépésről 
megpillantom a bakot és mellette a sutát. Ugyanakkor kísérőim is 
meglátták őket, és parancsomat meg sem várva, megáll a szekér. Az 
őzek lassan lépkedve elindulnak, a következő vesszősorok közé jut
nak, de a bak vöröses szürke oldala még áttetszik az akácgallyak 
között, sietve ráfogom a puskát és lövök. - Megvan! - szól Csapó 
elégedett hangon. A bak elvágódott, fektében még nehányat rúg, a 
suta pedig futva menekül.

Leugrálunk a szekérről és a dermedt bak mellé sietünk, hiszen 
már alig várjuk, hogy agancsát közelről megnézhessük. Aránylag 
kistestű, fiatalos képű, nyurga bak, agancsa mégis - bár nem a legja
vából, de - a javából való.
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Feltesszük a szekérre, feje alá egy nyalábra való zöld füvet, gazt 
teszünk, hogy agancsát a szekér deszkaalja ne súrolja, és nagyon 
megelégedetten döcögünk Vizesfás irányában hazafelé. Feladatomat, 
a körülményekhez képest, megoldottam.

Amikor a békési parasztföldekről a vizesfási uradalmi határúira 
érünk, tőlünk balra a nyugvó nap vörös félkorongja a nagy síkság 
látóhatárán áll, jobbra pedig a még alig zöldüllő fekete tengeritáblán 
megint egy raj szürke, sárga, barna pont kelti fel érdeklődésünket. 
Csupa túzok! Köztük egy nagy hófehér tollbokréta, egy dürgő kakas 
forgolódik. Nincs tőlem messzebb 200 lépésnél, de ha szabadna, sem 
kívánnám meglőni. Semmi vágyam többet lőni ebből a szép madár
ból, hiszen csak addig szép, amíg él. Amint megtépte a golyó és a 
földhöz verődött, véres, poros, sáros, cafatos tollronggyá változott.

A vizesfási majorig a nagy sík táblákon még egy sereg őzet és tú
zokot látok, aztán 7 órára, alkonyodással, szállásomra érek. Holnap 
délelőtt fényképezek és naplót írok, délután pedig hazautazom Bu
dapestre azzal a jó érzéssel vagy kellemes tudattal, hogy ez a rövid 
kirándulásom a legsikerültebbek közé tartozik.

Gyergyóremete (Csík megye)

Május 3. Éjfél után 1/2 2-kor indultam Budapestről és délután 
1/2 5-kor szállók ki a vonatból Subcetate-Mures, ezelőtt Gyergyó- 
várhegy, állomáson. Marosvásárhelyen, most Targu-Mures, szegő
dött mellém Dumitru Ursica, városi számvevő, a terület bérlője és 
gazdája. Subcetate állomáson vár bennünket egy román vadőr három 
fiúval és öt lóval. A lovak közül kettő hátas, három teherhordó. 
1/4 6-kor a kis csapat útnak indul. Jómagam elöl a legerősebb lovon, 
Ursica mögöttem a párján , utánunk a többi ló és ember poggyá
szunkkal.

Nekem bezzeg szokatlan a lovaglás és ülepemet egyre jobban tö
ri. De alattam a lónak sincsen könnyű dolga, meglátszik rajta, hogy 
kevésbé súlyos lovasokhoz szokott. Lassan emelkedő terepen hala
dunk fokozatosan feljebb. A vidék jellegzetesen parasztoktól kezelt 
magashegységi községi terület, nagyjában mind legelő, rudakkal 
bekerített, megmunkált egy-egy darab föld, itt-ott egy-egy kunyhó,
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és elszórtam egyes fák vagy kis facsoportok, természetesen csak 
fenyvesek. A hegyeken fölfelé a fák száma növekedik, a ligetek sű
rűsödnek, és alkonyattal fenyves szálerdőbe jutunk. Lovaglásunk 
egyre feljebb és helyenként meredek hegyoldalakon felkapaszkodva, 
negyedfél óráig tart. Az utolsó félóra a derék lovaknak csodálatos 
teljesítménye; hasig járnak az olvadás folytán összesüppedt, tömör 
hóban. Minden lépésük kínlódás. Hasig a hóba süppedve, alig tudják 
lábukat belőle kihúzni, inognak, támolyognak, meg-megrogynak, de 
felvisznek a Vurfu-Batrina nevű, 1634 méter magas hegyen a kali- 
bához. Már sötét van, amikor - kelet-európai időszámítás szerint - 
1/2 9-re odaérünk, csak a hó világítja utunkat.

Feljövet lóhátról egy őzbakot és egy nyulat láttam.
A kalibánál vár bennünket Schlegel, német vadász.

Május 4. Ennek a kirándulásomnak fő célja a terület megtekinté
se társulás vagy lelövés bérelés céljából. Ugyanis biztosítani kellene 
magamnak - megbízásból esetleg másoknak is - szarvasbőgésre terü
letet. Mellékesen lőhetek siket faj dkakast és őzbakot. Az a gyanúm 
azonban, hogy a siketfajddürgésről lekéstem. Hajnal előtt 1/2 4-kor 
mégis felkelek, és 4 órakor a német vadásszal kimegyek dürgést 
hallgatni, kakast keresni. Öreg fenyves szálasban, marhacsapáson, 
magas hóban gázolva ballagunk, meg-megállunk, hallgatózunk, 
messziről kakukkszót hallunk, majd amikor keleten már rózsásan 
dereng, kiérünk egy nagy tisztás szélére, egy, állítólag, nagyon jó 
dürgőhelyre, s a német úgy mondja, hogy szinte hihetetlen, hogy 
nem észlelünk kakast.

5 órakor a keleti látóhatáron a távoli hegyek fölé emelkedik a 
nap, mi pedig elindulunk legalább egy őzbakot keresni.

Reggel 7 óráig járunk, de mindig csak olyan területen, ahol a 
nyári legeltetésnek, a parasztok fapusztításának, fuvarozásának, 
szénégetésének és egyéb garázdálkodásának nyomait látom. Vaddal 
egyáltalán nem találkozom, csak nehány őz-, két szarvas- és egy 
disznócsapára bukkanok.

Ursica, házigazdám, ma reggel két kakast látott, de nem dürögtek.
Délután 3 órakor megint cserkelni, jobban mondva járkálni, tén- 

feregni indulunk, mégpedig négyen együtt, Ursica, a román vadőr,
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jómagam s a német vadász. A kaliba mögött átmegyünk a hegyháton, 
és lelátunk a szomszédos, királyi területre, Laposnyára, ahol tavaly 
ősszel olyan nagyszerű vadászatom volt. A határ közelében egy ma
gában legelésző tehenet látunk. Aztán átballagunk egy letarolt 
völgybe, ott kétfelé válunk, Ursica tovább megy cserkelni, én pedig a 
némettel leheveredem a vágásba, egy szélvédett helyen, és sütkére
zem. Noha körülöttünk még bőven van hó - a fák árnyékában még 
vastag hóréteg borítja a földet és a vágásban is vannak egyes hófol
tok - a nap már annyira melegít, hogy akár le is lehetne vetkőzni és 
meztelenül napftirdőzni. Itt is látunk messziről egy szarvastehenet.

Alkonyodáskor a tetőn, magas szálerdő szélén, egydarabig vára
kozunk egy esetleg felgallyazó kakasra, de csak egy gyenge hatos 
őzbakot látunk. Nem lőttem volna meg akkor sem, ha derék lett vol
na. Végképpen elkedvetlenedtem attól, hogy itt valami vadat lőjek, 
mert arról szó sem lehet, hogy ehhez a bérlethez társuljak, vagy itt 
lelövést vegyek. Márpedig csak ezzel a feltevéssel hívattam meg 
vadászni. Silány községi terület, nyolctized része marha- és birkale
gelő. Ezért saját vadja a területnek nincsen, a határ közelében, a 
szomszédból vadat várni pedig olyan foglalkozás, amelyből már nem 
kérek. Ennél nagyobbak az igényeim.

Ursica ma este két felgallyazó kakast látott, s az egyiket seréttel 
kétszer elhibázta.

Május 5. Azzal a gondolattal, hogy hátha mégis akad még dürgő 
kakas, hajnal előtt 3 órakor kelünk, és 1/4 4-kor indulunk. Csillagos 
az ég, a hold sarlója valamennyire világít, s lábunk alatt ropog a 
keményre fagyott hó. A magas fenyőerdőn át leballagunk arra a 
tisztásra, amelyen tegnap hajnalban is jártunk. Már javában virrad, 
amikor odaérünk. Valahonnan kakukkszó hallik, s a tisztás szélén 
riaszt egy őz. Egyébként nem észlelünk semmit. Letelepedünk a 
földre, egydarabig várakozunk, hallgatózunk, aztán szép csendesen 
visszaballagunk a kalibához.

Az egész délutánt a német vadásszal a Vurfu-Batrina és a Ke
reszt-hegy között a völgyben, a laposnyai határ közelében töltöm. 
Cserkelünk, lesünk, sütkérezünk, nézdegélünk. Egyre jobban meg
erősödik bennem az a vélemény, hogy ez az elbitangolt terület nem
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jó ízlésű vadásznak való. Amerre jártam, mindenütt láttam a tavalyi 
legeltetés nyomait. Biztos, hogy itt szeptemberben mindenfelé friss 
tehénlepények között kell járni. Tiszta, érintetlen természet, járatlan 
őserdő, vadul burjánzó vágás itt nincsen, a kárpáti szarvasbőgéshez való 
keret hiányzik.

Sokat üldögélünk és leskelődünk ma délután. Ahová a nap süt, ott 
izzasztó meleg van, az árnyék viszont nagyon hűvös s a szél hószagú.

Látunk összesen hat őzet, köztük egy hitvány hatos bakot, aztán 
két szarvastehenet és három siketfajdtyúkot.

Holnap innen továbbállok. Már nincs itt mit keresnem. Szép volt, 
jó volt a kalibában tanyázás, a fenyőgallyaktól illatos belseje és a 
hószagú, friss levegő a hegyeken. Másnak nem lehetett örülnöm.

Május 6. Hajnali cserkészetre nem mentem ki, mert nem akarok 
itt semmit sem lőni. Reggel 7 órakor derült, napos időre ébredünk. A 
hegytetőkön ragyognak és olvadnak a hófoltok, sárga lepkék száll
nak, s a nap annyira melegít, hogy sütkérezni lehetne. Délelőtt cso
magolok, heverészek, sütkérezem, pipázom, aztán, hogy feljöttek 
értünk a lovak, poggyászunkat két ló hátára kötözzük, és 12 órakor, 
délben mi is lóháton indulunk lefelé. Többnyire út és ösvény híján, a 
köves, vizenyős, süppedős lejtőn, patakokon át botorkálunk 
Subcetate-Mures állomás felé. A negyedfél órás lovaglástól megle
hetősen összetörve, komisz fájdalommal a térdízületben szállók le 
1/2 4-kor a lóról.

Estére Szászrégenbe érek és Popescu Bibinél szállók meg.

Görgénymocsár (Maros-Torda megye)

Május 7. Tegnap este értem Szászrégenbe. Délelőtt, vadászat hí
ján, lustálkodtam. Délután Popescu Bibi javasolja, menjünk ki a 
közeli királyi vadászterületre őzbakot lőni. Erre természetesen kész
séggel ráállok. 1/2 6-kor indulunk, és a gépkocsival negyedóra alatt 
kiérünk a röviden „Mocsár”-nak nevezett, csaknem sík erdőbe. Fél
órát cserkelünk, majd felülünk egy magas lesállványra. Mögöttünk 
és balra tőlünk szálerdő, előttünk egy nagydarab vágás sarka. Előbb 
izzasztó meleg van, majd szél kerekedik, aztán megered az eső. Nem
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sokáig esik, az idő megcsendesedik, és nagyon bízunk egy lőhető 
bak megjelenéséhez. Eltelik a délután, látunk hat őzsutát, alkonyattal 
három korrogva húzó szalonkát hallunk, de őzbak nem mutatkozik. 
Amikor a világosság már annyira fogytán van, hogy a bak agancsát 
nem lehetne rendesen megnézni, lemegyünk az országúira a gépko
csihoz és behajtatunk a városba.

Holnap Szászrégenből Kerelőszentpálra utazom gróf Haller Ist
vánt meglátogatni.

Ratosnya (Maros-Torda megye)

Május 10. Két nap vadászat nélkül telt el. Ma hajnalban indultam 
Szentpálról, 1/2 9-kor szálltam ki Ratosnyán a vonatból, délelőtt 
meglátogattam Klőzelt és 1/2 12-kor indultam lóháton a Ratosnya- 
patakon fölfelé. Házigazdám, Brunhuber Laci is lóháton tart velem, 
poggyászunkat pedig négy ember gyalogosan hozza utánunk. Ámde 
ezúttal olyan lovat kaptam, amely bizonytalanul jár, csetlik-botlik, 
többször majdnem orrára bukik, ezért egy óra eltelte után leszállók 
róla, Brunhuber példámat követi, poggyászunkat rakatjuk a lovakra, 
és gyalogszerrel ballagunk tovább.

Délután 1/2 4-re érünk fel a bájos, kedves, kényelmesen berende
zett vadászházhoz. A hegyháton, jókora tisztáson áll, körülötte ha
talmas fenyők, valóságos őserdő. Egyébként az erdő itt keverten 
fenyves és bükkös.

Embereink rögtön hozzáfognak az ebéd elkészítéséhez, bárány
húst sütnek nyárson.

Ebéd után a pompás vadászház verandáján, karosszékben ülve, 
rágyújtok hosszúszárú pipámra és megállapítom, hogy ilyen kényel
mes, jó dolgom, mint ezúttal itt, még nem volt a Kárpátokban.

Délután 6 órakor felcihelődöm, és egy parasztfiútól kísérve, vagy 
tíz percnyire a vadászháztól, felülök egy magas lesállványra. Erről 
nagyszerűen végiglátok alattam és mellettem a sziklás, meredek, 
nagyrészt letarolt hegyoldalon. Egyébként az úgynevezett vágás itt is
- kárpáti módra - tele van az irtás alkalmával meghagyott fiatal fák
kal, ligetekkel, kisebb bozótosokkal.
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Alighogy a lesállványon elhelyezkedtünk, alattunk vagy 100 lé
pésnyire egy derék testű őzbak jelenik meg. Agancsa, sajnos, vé
konyszárú; bár elég magas és szépen gyöngyözött, nekem nem kívá
natos trófea. A bak ide-oda botorkálva, hol eltűnve, hol előkerülve, a 
lejtőn lassan lejjebb vonul. Ismételten olyan szépen keresztbe áll, 
hogy a jó alkalom nagyon csábít a lövésre, de nem bántom, mert 
ennél nagyobb agancsút szeretnék itt lőni. Eltelik a délután, alattunk 
az őzbak végképpen takarásba jut, több vadat nem észlelünk, és esté
re visszamegyünk a vadászházba.

Május 11. Ma nem kelek túl korán, hiszen ilyen területen a vadat 
ember nem zavarja, tehát bizalmasabb, mint emberjárta vidéken, reg
gel későbben és délután korábban mozog. 5 órakor ébredek és 1/2 6- 
kor indulok cserkelni. A nagy fennsíkon hol ritka őserdőben, hol vá
gásban, száraz haraszttal és a bükkfák termésével borított, régi ösvé
nyeken járok, és reggel 8 óráig három egyes szarvastehenet látok. Úgy 
látszik - ami egyébként természetes is -, hogy őz itt nagyon gyéren van.

A reggeli a vadászház napsütötte verandáján megint csupa élvezet 
és derűs hangulat.

Délelőtt 1/2 10-kor a vadászháztól negyedórányira nyugatra 
megint egy magas lesállványra ülök fel. Alatta vagy 150 lépésnyire 
sózó van, arra számítok, hogy valami öreg bak délelőtt eljön a sóra. 
Derült, verőfényes májusi reggel van, a sötétzöld fenyők között 
szinte virít a bükkfák világoszöld, fiatal lombja, s a vágásban a tava
lyi haraszt alól és között kihajt a fű. 11 óráig maradok a lesállvá
nyon, aztán, hogy semmi vad sem mutatkozik, visszamegyek a va
dászházba, és ebéd előtt még alszom egyet.

Délután olyan melegen tűz a nap, hogy levetkőzöm és sütkére
zem, aztán egymás után két zivatar öntözi meg az erdőt és hűti le a 
levegőt. 5 órakor borús, csepergős időben felülök arra a lesállványra, 
amelyről tegnap este azt a vékony agancsú bakot láttam. Ma talán 
már meglőném, hogy ne kelljen holnap emlék nélkül innen elmen
nem. De a bak nem mutatkozik, amit alighanem a hideg szél okoz. 
1/2 7-kor lejövök a nagyon szellős lesállványról, és sietve elmegyek 
félórányira egy másik lesállványra. Ez szélvédett árokban, sózó fö
lött van. Amikor odaérek, két tehén van a sózón. Kísérőm folyvást
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fuldokolva köhög, a tehenek ezt végre észreveszik és eltávoznak. 
Alkonyodásig ott maradok, de több vadat nem látok.

Holnap korán kell útra kelnem, hogy elérjem a Ratosnyáról déle
lőtt 11 órakor Szászrégenbe induló vonatot.

Május 12. A levonulás reggeli cserkészetnek illik be. Két embe
rünk poggyászunkkal más irányban megy le, én Brunhuberrel a le
geltetés céljára gyérített őserdőben, tisztásokon, réteken át, fiatal 
fenyvesek között, cserkelve végigmegyek a fennsíkon, s a végén 
ereszkedem le egy nagyon meredek árokban a Brad-pataknak a 
Secuba torkolásához. Onnan aztán már csak negyedfél kilométert 
gyalogolunk Ratosnyára.

Verőfényes, üdezöld májusi reggel a hegyekben, de semmi vad
dal sem találkozunk. 11 órakor Ratosnyán vonatra szállók és 12-kor 
Szászrégenbe érkezem.

Jabonyica (Maros-Torda megye)

Május 12. Délután Popescu Bibi nagy melegben gépkocsin ki
visz Szászrégentől negyedórányira egy községi területre, egy kile
sett, biztos őzbakra.

Erdőborította domboldalon, a mezőnek az erdőbe beékelt kis sar
kában a román vadőrrel egy bokorban letelepedem, és 6 órától 1/2 9- 
ig - mindig kelet-európai időszámítást értve - várom a bakot. Ámde 
ma Szászrégenben országos vásár volt, leshelyem egy forgalmas 
úttól csak 300 lépésnyire van, és a vásárról hazatérő falusi nép olyan 
lármásan vonul rajta, hogy nem is remélhetem a bak megjelenését. 
Nem látok semmi vadat, csak egy nagy sereg csóka jön alkonyattal a 
mező felől és telepszik le az erdőben egy magas tölgy koronájában. 
Sötéttel hajtatunk vissza Szászrégenbe.

Ezzel ennek a tíznapos kirándulásomnak végére értem. Noha nem 
lőttem semmit, elértem utazásom főcélját. Popescu Bibi és Farkas 
Balázs segítségével szereztem magamnak az idei bőgésre területet, 
illetve két bika elejtésére jogot, mégpedig Ratosnya határában, a 
„Muresul” vadásztársulat „Moldovánka” nevű havasi területén.

Holnap utazom haza.
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Felsőbabád (Pest megye)

Június 20. (vasárnap) Gépkocsit fogadok, és délelőtt Erzsivel és 
Babával lemegyek Babádra, aztán délután 6 órakor hárman, Jancsi, 
Erzsi és jómagam barkácsoló szekéren kihajtatunk a területre egy 
nekem való őzbakot keresni. Az ócsai úttól északra eső akácosokban 
járunk, mert - ahogyan Jancsi mondja - az égeresekben és kőrises 
erdőben olyan tömegesen van szúnyog, hogy kínzásuk elviselhetet
len. Egydarabig barkácsolunk, aztán 7 órától besötétedésig a már jól 
ismert lesállványon üldögélünk. Borús az idő, vékonyan szemereg az 
eső, és szúnyog az akácosban is akad. Néhányszor megszólaltatom 
az őzbakhívó sípot, hátha megmozdítom vele az állítólag közelünk
ben tartózkodó bakot, de egész este nem látunk egyebet, csak egy 
sutát.

Június 21. Ma délelőtt még hivatalba kell mennem. Hajnali 3 
órakor Jancsitól kísérve barkácsolni indulok. Előbb a Csordajárást 
kerülöm meg. Ott most olyan magas a fű, hogy az őznek éppen csak 
a feje látszik ki belőle. Aztán végigkeressük az akácosokat, s végül 
az erdő alsó részében is fordulunk egyet. Összesen tíz őzet látok, de 
ebből csak kettő a bak, az is hitvány, ilyet nem akarok lőni. Ellenben 
szúnyog elviselhetetlenül sok van. 6 órakor befejezzük a dolgot, 
visszahajtatunk a majorba, és elutazásom, illetve hazaindulásom 
előtt még egy órára ledűlök aludni.

Sellye (Baranya megye)

Június 26. Részben a földmívelési minisztérium megbízása, 
részben gróf Draskovich Iván meghívása folytán jöttem ide. Hivata
los kiküldetésem a berlini nemzetközi vadászati kiállításra innen 
küldendő anyag összeválogatása miatt van, a házigazda pedig ez 
alkalommal egy őzbak elejtését szánta nekem.

Reggel 9 órakor indultam Kelenföldről, 1/2 1-kor szálltam ki a 
vonatból Szentlőrincen, ahol gróf Draskovich autója várt, és 1 óra 
felé értem ide, a kastély udvarára.
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Délután 1/2 6-ra még egy vendég, gróf Traun Károly ér ide. Hár
munknak aztán annyi beszélnivalónk van szarvasokról, agancsokról 
és trófeabírálatról, hogy sok.

6 óra felé a teljesen sík vidéken előbb egy poros országúton, a 
porlepte falun át, majd ugyancsak porfelhőkbe burkolva, egy dűlő- 
úton gépkocsival kirobogunk a világhírű sellyei vadaskert kerítéséig, 
ott kiszállunk a kocsiból, és egy kis kertajtón belépünk abba a körül
belül 2300 holdas vadaskertbe, amelyben mostanában a legkiválóbb 
agancsú vadaskerti bikák teremnek.

Egy nagy kiterjedésű rét mentén, kanálisparton álldogálva, mesz- 
szelátónkkal keressük a házigazda bemondása szerint mindig ezen a 
réten tartózkodó szarvasokat. Hamarosan meg is látjuk őket, jócskán 
messziről. Az egyik irányban, tőlünk vagy 600 lépésnyire, két bika 
hever a fűben, a másik irányban, a réten, vagy 500 lépésről látunk 
egy csapat legelő szarvast. Ezek tízen vannak, nyolc bika és két te
hén. Ebből a bandából hat bikát borjú korától kezdve a háznál, illet
ve az egyik erdésztanyánál neveltek, etettek, szelídítettek, ezek az 
embert semmibe sem veszik és akár öt lépésre eresztik magukhoz. 
Ezt Draskovich mindjárt be is bizonyítja. Közeledésünkre a többi 
szarvas nyugtalankodik, bizalmatlankodik, elballag, a hat bika azon
ban helyén marad. Közibük megyünk, és nagy örömöm telik abban, 
hogy öt-tíz lépésről sorjában fényképet készítek róluk. Van köztük 
páratlan húszas, páros tizennyolcas, van tizenhatos és tizennégyes. 
Agancsuk természetes még barkás, az ágak vége nagyobbára még 
tompa, de az agancs teljes nagysága körülbelül már megvan. Csodá
latosan szelídek. Az ember közelségétől egyáltalán nem tartanak, 
éppen csak azt nem tűrik, hogy az ember megérintse őket; ez elől 
kitérnek. Leültem közibük a földre a fényképezőgéppel babrálni, 
közben legelészve egy méternyire mellém kerültek. Draskovich azt 
mondja, hogy később, amikor agancsuk megérett, nem tanácsos kor
bács és furkósbot nélkül közelükbe menni, mert nekitámadnak az 
embernek és igen gorombák.

További barkácsolásunk célja, hogy gróf Traun őzbakot lőjön. 
Nem messze tőlük, a vadaskertben barkácsolókocsi vár. Erre felszál- 
lunk, a kerítés egyik kapuján kihajtatunk a szabad területre, az erdő
ben egy sásos, kákás, hosszú rét mentén, majd egy darab alacsony
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vágásban hiába keressük az ott ismert bakot. Aztán egy másik kapun 
megint befordulunk a vadaskertbe, még három nagy agancsú bikát 
látunk, s végül a gépkocsival visszamegyünk a kastélyhoz.

Június 27. Hajnali barkácsolásra csak én megyek ki. 3 órakor 
kelek és 1/4 4-kor szekérre ülök. Kísérőm, a főerdész. Drávaiványi 
község határába hajtatunk, s ott a „Mokra” nevű pagonyban, nagyda
rab, alacsony vágásban keressük a magas fűből alig kilátszó őzeket. 
A táj teljesen sík, jegenyenyárfás fasorok, az egy-, két-, háromszáz 
holdas erdőket hol uradalmi, hol községi mező határolja, egy-egy 
őzbak, vagy őzsuta feje hol a gabonából, hol a vágásban a magas 
fűből, gazból látszik ki.

Reggel 6 óra már elmúlt, a nap melegen tűz az alföldi tájra, a 
harmattól latyakos fácánok kibújnak a gazból és napsütötte helyeken 
szárítkoznak, az őzek már elfeküsznek, de még nem láttam lőhető 
bakot. Egyszerre a vágásban keresztül-kasul járó szekér előtt, a lo
vaktól vagy 40 lépésnyire, a fűből felkel egy bak és velünk szembe
fordulva megáll. Első benyomásom az, hogy ezt se lőjem meg, mert 
agancsa nagyon közepes minőségű. De a ma reggel látottak közül a 
legnagyobb, az is biztos, hogy nem fiatal bak, a főerdész nógat, hogy
- tessék lőni! -, nagyon válogatni nem illik, hát rákapom a puskát. 
Ugyanakkor a bak elfordul és kezd elballagni. Nehány lépéssel 
odébb azonban megáll és keresztbe fordul. Ezt lövésre készen, a 
puska csövét az előttem ülő főerdész vállára fektetve, már vártam, s 
a bakot oldalba lövöm. Jól jelzi a halálos sebzést, és fejét lehor- 
gasztva siet előlünk elkotródni, majd 30-40 lépéssel odébb bebújik 
egy darab magasabb bozótba.

Nem sietjük el a dolgot, a szekéren helyben maradunk és vagy tíz 
percig várakozunk. Aztán megkeresem a rálövés helyét, habos tüdő
vért lelek rajta, könnyűszerrel követem a sok vér jelezte csapát, és a 
bozótban megtalálom a dermedt bakot. Olyan, amilyennek néztem. 
Négy-, ötéves bak, agancsa harmadrangú hatos. A főerdész kizsige
reli, én levágom a fejét, feltesszük a szekérre, és már csak nézegetés 
céljából barkácsolva, hazafelé megyünk.

Ma reggel összesen tizennyolc őzet láttam, ezek közül hat volt 
bak.
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Délután 5 órakor ismét hárman, a házigazda, gróf Traun és jóma
gam - úgy, mint tegnap - gépkocsival a vadaskertbe megyünk. Előbb 
a „szelíd” bikákkal szórakozunk. Én megint egy sor fényképet készí
tek róluk. Traun, aki ebben nagymester, ceruzával kapja őket papírra.

A vadaskert 60-70 bikája közül csak ez a hat bika szelíd - sőt ké
sőbb veszedelmes -, a többi éppolyan vad, mint a szabad területen 
élő szarvas.

Estig barkácsolunk azzal a kettős törekvéssel, hogy a bikákat né
zegessük és Traun őzbakot lőjön. Mind a két kívánságunk teljesül. 
Látunk és jól megnézegetünk 40-45 bikát, s ezek között a vadaskert 
legnagyobb agancsú bikáját, egy pompás huszonkettest. Traun pedig 
lő egy közepes minőségű, hatos bakot.

A vadaskertben a faállomány csupa igen magasnövésű, öreg szál
erdő. Sok benne a rét és a sásos, kákás, vizenyős hely, ahol a kocsi 
közeledésére különféle rucák hápogva kelnek szárnyra. De jókora 
szúnyog is van errefelé bőven, s az ember nem győz ellenük véde
kezni. A szarvasok nagy csapatokba verődve, húszasával, harminca
sával járnak együtt. A kocsit ugyan nyugtalankodva nézik, de 70-80 
lépésre bevárják. Ilyenkor a bikák összetömörülnek, s a sok hatal
mas, barkás agancs egymás hegyén-hátán - a szürke ágak valóságos 
tömkelege.

A huszonkettesen felül nehány tizennyolcast, tizenhatost és egy 
sor tizennégyest is látunk.

Alkonyattal a vadaskerten kívül még egy darab vágásban barká
csolunk, ahol több derék bakot tudnak, de a magas fu tetején köd
fátylak lebegnek, és nem sikerül több őzet látnunk.

Június 28. Csak egy őzbakra hívattam meg, ezt pedig már meg
lőttem, ezért a hajnali felkelés szóba sem jön. Draskovich és Traun 
sem szoktak hajnalban őzbakra vadászni. Délután azonban a házi
gazda azzal a közléssel lep meg, hogy számomra külön barkácsoló 
kocsit rendelt, és kísérőm megint a főerdész lesz; menjek ki a „kis- 
gesnyei” vágásba egy őzbakot lőni. Elsősorban egy ismert - itt min
den bak ismert -, magas, de vékony agancsú bakot ajánl, de lőhetek
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helyette mást is. A házigazda gróf Traunnal másik kocsin a mokrai 
területre megy barkácsolni, ahol tegnap reggel jártam és egy bizo
nyos bakot hiába kerestem.

3/4 6-kor a főerdésszel kocsira ülök, és félóra múltán kint va
gyunk a kisgesnyei pagonyban. A téli irtás mellett döcög a kocsi. A 
levágott és feldolgozott fát még nem takarították el, még minden a 
helyén van, ölekbe rakott hasábfa, ágfa-, gyökérfa- és forgácsraká
sok, rönkök, kifaragott darabok. Egyszerre vagy 20 lépésről egy 
ágfarakás mellett egy őzbakfejet pillantok meg. Fiatal, rövid agan
csú, hatos bak telepedett le oda, és mit sem törődik velünk, illetve a 
kocsival.

Az irtás területén túl kiérünk az előtte való évi tarvágásba. Ez 
nem egyéb egy óriási futengemél. Egyik pontján egy igen magas 
lesállvány mered a magasba. Ennek környékén jár az a vékony-, de 
hosszú agancsú bak, amelynek elejtését a házigazda nekem szánta. 
Hol hosszú egyenes nyiladékon, hol a sűrűén burjánzó gazban már 
alig látható, régi szekérúton, hol a fűben keresztül-kasul barkácsolva 
keressük a bakot. A lemenő nap vakítóan tűz erre a messziről magas 
erdő keretezte futengerre, amely körülöttünk vörös-, ezüst-, zöld-, 
sárgatarkán fénylik. Helyenként a fíí olyan magas, hogy még a lovak 
sem látszanak ki belőle; ilyen helyen bezzeg hiába keresnők a bakot, 
nem lehetne meglátni. De vannak közben kisebb-nagyobb tisztások, 
ahol alacsonyabb növésű, másfajta fű nő; csak azt remélhetem, hogy 
valamelyik ilyen helyen sikerül az őzbakkal találkoznunk.

Az egyik fordulónál kísérőm felmászik a lesállványra, hogy egy
darabig felülről figyelje a gazos síkságot, miközben én a barkácso
lást folytatom és védekezem a szúnyogok ellen. Szúnyog ugyanis itt 
annyi van, hogy egy pillanatig sem lehet tőlük nyugodtan maradni. 
Olyan dúsan tenyésznek, akár a vágásban a fű, és csupa jól megter
mett, díszpéldány. Szúrnak is ám alaposan, nagyokat!

Döcögve ráz, dobál a kocsi. A kocsisba kapaszkodva, állva jára
tom körül szememet és a magas fű hézagaiba bekukkantva keresem a 
bakot, de csak nehány sutát sikerül felfedeznem. Ezek közül is 
egyiknek-másiknak csak a fejét látom, alakja többi részét takarja a 
fű. Vagy egy-egy elugró őzet látok, és mielőtt megnézhettem volna, 
hogy bak-e vagy suta, eltűnt a fűben.
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Egy nagy forduló után visszakerülünk a lesállványhoz, a főerdész 
lejön róla, megint mellém szegődik, és folytatjuk a barkácsolást. 
Elmegyünk a tarvágásnak másik részébe, ahol egy vastag, de rövid 
agancsú bakot tudnak. Akár ezt is meglőhetném, ha sikerülne ráta
lálni. Ámde itt még magasabb és sűrűbb a fű, alig akad benne tisztás, 
reménytelennek látom benne a barkácsolást, ezért visszafordulunk, 
és megint a hosszú agancsú bak járását kerülgetjük. Egyszerre a 
jószemű kocsis túltesz rajtunk és mutatja egy őz fejét. Éppen csak 
füle és magas agancsa látszik ki a fűből. A kocsi megáll, és kísérőm 
azt mondja, hogy - ez az! -, noha csak 60-70 lépésre van tőlünk, nem 
tetszik a helyzet, és azt mondom, menjünk tovább, hátha odébb ke
rülve többet látunk belőle. A kocsi elindul, a bak nyugtalankodva 
ide-oda forgatja fejét, de még a helyén marad. Vagy 20 lépéssel 
odébb megállítom a kocsit, mert a keresztbe álló bak alakjának felső 
harmada kikerült a takarásból, és úgy látom, hogy szorosan a fűszá
lak fölött vagy között magasan lapockán lőhetem. Puskámat az 
üléstámlára fektetve gyorsan célzok és lövök. A bak furcsán jelez, 
mintha hirtelen lapulva megnyúlna, aztán felkapja fejét és rohan. A 
kocsis azt mondja, hogy fölötte ment el a golyó. De a bak ezt a kije
lentést megcáfolja, mert nem megy 50 lépésnél tovább, megáll és 
elesik. A fölötte rángatózó hosszú fűszálak jelzik, hogy egy helyben 
rúgja az utolsókat.

Amikor közelről megnézem és fogait megvizsgálom, nagyon 
örülök neki. Legalább hét-nyolc éves, tehát idős bak, agancsa sima, 
vékony, de 26 cm hosszú.

Amikor megkísérlem, hogy fényképet készítsek róla, a lemenő 
nap éppen utolsó, bágyadt fényű sugaraival fényesíti, csillogtatja a 
kalászos fürengeteg felszínét. Aztán sietünk a bakot kizsigerelni, 
fejét levágni és hazafelé indulni, mert még a kocsis is szerényen 
megkockáztatja a megjegyzést: - Jó lesz már elmenni ebből a szú
nyogpokolból.
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Felsőbabád (Pest megye)

Július 17. Délután 6 óra felé indulunk barkácsoló szekéren a 
majorból. Nem tudom pontosan az időt, mert nincs órám. Négyen 
ülünk a szekéren, Süveg, a kocsis, Szűcs, a vadőr, Erzsi és jómagam. 
Fülledt meleg van, az eget nagyjában sima, csak helyenként szaka
dozott borulás takarja, messziről gyengén égzengés hallik, a szekér 
felveri a port, s ennek egy része ránk rakódik, szürkére beporozza az 
ember ruháját, haját, s az izzadságtól nyirkos, tapadó bőrét. Az erdő
ben a szokott, jól ismert, emlékezetes helyeken járunk. A barkácso
lás akár bent az erdőben, akár a ligetek szélén azonban úgyszólván 
céltalan, mert az aljnövényzet, a csalán, komló, nád és sokféle giz- 
gaz embernél, sőt a lovak fejénél is magasabban mindent elborít és 
sűrűén eltakar. A tisztásokra pedig a vad mostanában csak alkonyat- 
tal lép ki. Nincsen oka korábban legelni, hiszen kövér, mindig jólla
kott és - amíg nem kezd üzekedni - lusta is, ezenfelül a sűrűségben 
talán kevesebb a szúnyog, mint a tisztásokon. A szúnyog ugyanis 
ennek az évszaknak, és részben a vidéknek is, igen jellegzetes tüne
te, mondhatnám, olyan körülménye, amelytől a vadászás élvezetes
sége bizony nem fokozódik. Jóleső bosszúérzéssel végzem ki őket, 
sorjában, másodpercenként. Fejemet elkerülik, mert sűrűén eregetem 
pipámból a füstöt, de élelmesek ám, a szekér derekában lábunk körül 
gyülekeznek, és a vastag harisnyán át is szúrnak és szívják vérünket.

Egy liget szélén a mellette lévő moharból egy őzsuta ugrik át a 
lovak előtt az úton és eltűnik a nála négyszerte-ötszörte magasabb 
gazban.

Végre egy derék bakot is látunk; a szekérút folytatása irányában, 
tőlünk vagy 150 lépésnyire, jókora tisztáson áll. De éppen menekülni 
készül, mert rajta túl, a tisztás másik végén egy kaszás paraszt köze
ledik feléje. A baknak ugyan nem sürgős a dolga, a szekeret és a 
gyalogjáró embert is már bőven megszokta, éppencsak mérsékelten 
bizalmatlankodva iparkodik takarásba jutni. Ámde baktatása irányá
ban, a rétet övező ligeten túl, lucernát kaszálnak, s a munkások han
gos beszélgetése hallik. Ez sincs a bak kedvére, megfordul, egy-két 
másodpercig haboz, aztán derékszögben irányt változtatva, vonul át 
a réten és bújik be a sűrűségbe.
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Derék baknak néztem, agancsának vége jóval fülén fölül ér, sze
retném meglőni. Úgy vélem, hogy ha a környék elcsendesedik, a bak 
bizonyára megint kijön szokott legelőjére, ezért Erzsivel a tisztás 
sarkában felülök arra a lesfára, amelyről tavaly nyáron Jancsi jelen
létében egy korcs agancsú bakot lőttem. A leskosár jócskán bent, a 
rétet félkörben övező magas ligetben van, úgyhogy az ember róla a 
magas fák lombemyője alól és a fatörzsek között lát ki a szabad tér
ségre. A magasülésen töltjük a délután hátralévő részét, besötétedé- 
sig. Hívogatom a bakot, megszólaltatom Buttolót és Faulhabert - 
hiszen az őzek üzekedésének már meg kell indulnia de a bakot 
bizony hiába várjuk. A réten előbb egy suta két gidájával, majd ké
sőbb egy másik suta jelenik meg, és a síp hangjára lassan a lesfa 
közelébe jön, de a bak nem mutatkozik. Nem messze tőlünk, a sűrű
ségben, a szél irányában egy őz egyszer bakosan riaszt; lehet, hogy 
szimatot kapott tőlünk.

Július 18. Erzsi még nem látott őzbakot lőni, ezért ma hajnalban 
is elkísér. Még virradás előtt, 3 órakor hajtatunk ki a 
barkácsolószekéren a tanyából. Csaknem olyan fülledt a levegő, 
amilyen este volt. A szokott úton, a turjánon át, a töltésen kidöcö
günk a ligetek közé ahhoz a tisztáshoz, amelyen tegnap a bakot lát
tuk. Kezdődő derengéssel felülünk a lesfára, miután a szekeret azzal 
az utasítással küldtem el, hogy mire teljesen megvirradt, jöjjön ér
tünk, mert ha a bakot addig a réten nem látom és nem lövöm meg, 
már alighanem úgyis hiába várnám.

A hajnali szürkületben 100 lépésről a tisztáson még nem lehetne 
az őzet rendesen meglátni, amikor már megszólal és rekedt hangon 
búg az elsőnek ébredt örvösgalamb.

Borús az idő, mintha eső készülne lenni, és lassan világosodik. 
Messze, kint a réten megjelenik két őz. Az egyik nekiszalad a má
siknak, de az elfut előle. A messzelátóval nézem őket, és úgy rémlik, 
hogy egyikük bak, talán ugyanaz, amelyet tegnap délután ott láttunk. 
Megszólaltatom a Buttolót. Erre az egyik őz lassan felém jön, a má
sik lefekszik. Közben egyre jobban világosodik, s már jól látom, 
hogy a heverő őz a bak. A suta mind közelebb jön hozzánk, majd 
tőlünk vagy 60 lépésre bevonul a ligetbe.
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Aztán valahonnan még egy suta kerül elő s a bakon túl nyugod
tan legel. Nem törődnek egymással. Ismételten sípolok, de a bak a 
csábító hangokra nem hederít. Vagy 200 lépésnyire van tőlem, a 
fűből csak a háta és feje látszik ki, ilyen bizonytalan lövést az ember 
lehetőleg ne kockáztasson meg. Nem is teszem! Gondolkodom rajta, 
miképpen közelíthetném meg a bakot, amikor hallom a visszatérő 
szekér zörgését. Ily módon kínálkozik a megközelítés egyik módja, 
noha nem tudom, nem volna-e helyesebb és célszerűbb a magasülé
sen maradnom és a jószerencsét, a bak remélt közeledését vámom. 
Mivel azonban kétséges, merre, melyik sűrűségbe vonul majd nap
palra elrejtőzni, mégis rászánom magam arra, hogy feléje hajtassak.

Erzsit a leskosárban hagyom, a liget szárnyán át kicserkelek a 
szekérhez, felkapaszkodom rá, és a ligetnek ehelyütt kiszögellő 
nyúlványát megkerülve, félkörben közeledünk a bakhoz. A kísérlet 
nagyszerűen sikerült. A szabad réten vagy 100 lépésnyire vagyunk 
tőle, amikor feltápászkodik, és szépen keresztbe állva kínálja oldalát 
céltáblának. Megállítom a szekeret, az erre a célra szalmával töltött 
zsákot az ülésre téve és a puskát erre támasztva, célba venném a 
bakot. Ámde a szúnyogoktól kínozott lovak izegnek-mozognak s a 
szekeret rángatják. Nehány másodpercig azzal vesződöm, hogy ki
lessek egy pillanatot, amelyben a szekér nem inog, s a célzókereszt a 
bak oldalán áll. Végre úgy érzem, hogy ez sikerült, ujjam a ravasz
hoz ér, a lövés durran, s a bak bármi jelzés vagy nagyobb ijedtség 
nélkül, befut a ligetbe. Hibáztam, ami bőven bosszant, mert ezen a 
területen eddig nem hibáztam bakot, és egyébként sem való az őzba
kot 100 lépésről elhibázni. Nagyon restellem a dolgot, de kísérőim 
magyarázatképpen azt mondják, hogy éppen amikor lőttem, a lovak 
megint megmozgatták a szekeret. Ezt a puska durranása és lökése 
közben észre sem vettem. Vigasznak és magyarázatnak ez is jobb a 
semminél.

Ahol a bak bemenekült a sűrűségbe, a liget csak 40-50 lépés szé
les, azért jókora kerülővel túlsó oldalára hajtatok, hátha a bakot va
lahol még meglátom. Útközben az egyik helyen, a szabad mezőn egy 
hitvány hatos bakot látunk, amely rendesen hajszol egy sutát, majd 
egy darabbal odébb, a Kákás-tón, túl messziről, még két sutát látunk. 
Az elhibázott bakot barkácsolva hiába keressük. Fölös óvatosságból
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aztán hárman, Süveg, Szűcs és jómagam még a sűrű ligetben össze
vissza és fel s alá járva keressük, kutatjuk, de semmi jelét nem talál
juk; biztos, hogy elhibáztam.

Reggel van, 1/4 6-ra jár az idő, Süveg kijelenti, hogy őzbak nél
kül nem megyünk haza, s a vadőr ajánlja, hogy az erdő felső részébe 
hajtsunk. Ehhez természetesen szívesen hozzájárulok.

Megint az aljnövényzettől átláthatatlan sűrűségek mentén és kö
zött hajtatunk a Földház-sziget tisztása felé, majd rajta túl a jókora 
irtásterület derekán végig. Ennek egyik szélén a répában már messzi
ről látjuk egy ballagó, vonuló őznek a répa világoszöld lombján 
élénken vöröslő alakját, s noha vagy 300 lépésről még csak szabad 
szemmel látom, mégis rámondom, hogy bak.

A bak egyre közelebb ér az erdő széléhez, de nyugodtan lépked 
ide-oda és nem törődik velünk. Vagy 150 lépésnyire tőle megállítom 
a szekeret, az ülésre teszem a szalmazsákot, és a puskát megint erre 
támasztva készülök lőni. A lovak megint a szúnyogoktól nem tudnak 
nyugodtan maradni, és bizony vesződséges dolog kilesnem egy pil
lanatot, amikor a szekér nem mozog.

A puska durran, a bak hirtelen nagyot szökkenve szépen jelzi a 
sebzést, a répában félkörben egyet száguld, az erdőszélen átugrik a 
csatornán és eltűnik a sűrűségben. Tudom, hogy ott fekszik. A rálö- 
vés helyén sok a vér, sőt egy harmadtenyémyi darab tüdőt lelünk, 
aztán a vércsapát követve, az erdő szélétől nehány lépésnyire rátalá
lunk a dermedt bakra. Nagyon örülök neki, mert bár agancsa csak 
hitvány hatos, de a legöregebb bakjaim egyike, biztosan idősebb tíz 
évesnél. Egyébként a 336-odik bakom.

Csodálatos, hogy az őzbak ilyen sík alföldi tájon ennyire meg tud 
öregedni, ennyi ideig, egy évtizednél tovább el tudja kerülni a va
dász golyóját. Ennek nyitja, titka, a sok nagykiterjedésű nádas, tur
ján; ezekben van az őzeknek olyan biztos búvóhelye, hogy évek 
hosszú során tavasztól őszig látatlanul tud bennük éldegélni.

Ezt a vén bakot bizonyára a fajfenntartás ösztöne hajtotta ki rej- 
tekéből. Elindult sutát keresni és halálát lelte.
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Ravazd (Győr megye)

Július 20. A pannonhalmi főapát hívott meg két őzbakra. Házi
gazdám egyébként Takács Zsigmond erdőtanácsos. Reggel 1/2 9-kor 
indultam Kelenföldről, és délben érkeztem Ravazd községben Ta
kácsék udvarára.

A barkácsoló kocsi délután 4 órakor fordul ki velünk a faluból, és 
kapaszkodik lassan két magas, csaknem függőleges földfal között a 
meredek úton dombnak. Aztán félóra múltán beérünk a főapátsági 
„nagy” erdőbe. Ez egy tagban vagy ötezer hold cseres, kevés tölgy- 
gyel és erdeifenyővel. Barkácsolva keresünk őzbak. Kísérőm Ta
kács, akinek ezt a meghívást köszönhetem, s aki jószívvel kíván 
nekem két ravazdi derék bakot.

Hosszú, magas dombhátokat, mély hajlatokat, árkokat, völgyeket 
borító szálasokban, elvétve rudas erdőben járunk. A magas aljnö
vényzetben nem könnyű dolog az őzet meglátni, s ebben többnyire 
túltesz rajtunk a gyakorlott kocsis, aki rögtön rámutat az őzre, ha
csak egy tenyérnyit látott meg belőle.

Csendes, meleg nyári délután van. Odakint, szabad ég alatt mele
gen tűz a nap, de mi alig kerülünk ki a lomberdő alól, és bent, a ma
gas lombtetős szálasban élvezzük az árnyék hűvösségét.

Őzet ugyan nem sokat látunk, de egy fővadas, zárt erdőterületnek 
aránylag eleget. Eltelik félóra is úgy, hogy nem találunk őzet, aztán 
emitt-amott fedezünk fel hol egy fiatal bakot, hol egy magányos 
vagy gidás sutát.

A délután derekán egy golyóra érett bakot látunk. Tőle vagy 80 
lépésre lemaradok a kocsiról, és egy fatörzs mögé bújva keresem a 
lövés alkalmát. Ámde köztem és közte fagyalvesszők lombja és vé
kony ágazata zavar a tiszta célzásban. Egydarabig azzal vesződöm, 
hogy guggolva vagy lábujjhegyre állva a fagyalvesszők között, alatt 
vagy fölött keresek a golyónak utat. Helyemről elmozdulni, oldalt 
lépni nem merek, mert a bak mereven felém néz. Egyszerre egy 
előbb nem látott suta ugrik meg a bak közelében, a bak utána indul 
és egyúttal hajszolja. A két őz rendes üzekedési hajszában, félkör
ben, mögém kerül. Kikapom zsebemből és megnyomom a Buttolót. 
Erre a hangra az őzek nehány másodpercre megállnak, de olyan
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alkalmatlanul és annyira takartan, hogy nem tudom pontosan, melyik 
a bak, nem tudhatom, nem cseréltek-e helyet és nem merek lőni. 
Mindjárt folytatják a kergetődzést és közelségünkből eltűnnek.

Egész délután derült, csendes az idő. A kocsi egyes erdőtáblákat 
kerülgetve, hol dombhátakon vagy oldalakon hosszat végig, hol me
redek lejtőkön le és fel, széles völgyeken keresztbe visz ide-oda.

3/4 8-kor kiérünk egy vágásborította, széles hajlatba. Ebben fel
mászom egy magas lesállványra, miközben a kocsi továbbdöcög. 
Kisvártatva megszólaltatom a Buttoló-sípot. Rögtön zörgést hallok, s 
egy suta loholva, lihegve jön alám. Nagyon izgatott. Ide-oda tipró- 
dik, szimatol, keres. Megvárom, amíg megnyugszik és eltávozik, 
aztán lejövök a létrán és a völgyfenéken továbbcserkelek. Kísérőm, 
az egyik erdőőr javasolja, hogy nézzünk meg még egy rétet, ahol 
nehány nappal ezelőtt egy sutát kergető, derék bakot látott. Kilé
pünk, hogy még teljes szürkület előtt odaérjünk. A rét sarkán felmá
szunk a lesállványra, és, a háromnegyedes hold világításában bízva, 
megint sípolok. Ezúttal is rögtön zörgést hallunk, majd egy suta lép 
ki a sűrűségből a rétre és alánk jön.

Aztán elmúlik a meglátás és felismerés lehetősége, az alattunk 
ide-oda lépkedő, kereső suta friss csapánkon szimatot kap, megriad 
és riasztva távozik, mire lejövünk a lesállványról, és - még mindig 
fülledt, izzasztó melegben - a sötét szálasban felballagunk a vadász
házba, ahol Takács Zsigmond estére kirándult családja terített és 
virággal díszített asztallal már kedvesen vár.

Ma délután összesen tizenegy őzet láttam, de ebből csak egy volt 
lőhető bak.

A nagyon jól berendezett vadászházban - még vízvezetékes für
dőszoba és falra szerelt mosdótál is van benne - kényelmes ágyban 
hálok.

Július 21. Hajnal előtt 3 órakor kelek és 1/4 4-kor lemegyek a 
völgy haj latba, annak a rétnek sarkára, ahol tegnap este fejeztem be a 
dolgot. Amikor a lesállvány alá érek, kísérőm, az egyik erdőőr fél
hangon szól hozzám, mire tőlem vagy 80 lépésre egy őzet látok a 
réten át menekülni. Nem tudom, meghallotta-e az erdőőr rekedt 
hangját, vagy meglátott-e bennünket. Felmászunk a lesállványra, és
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nehány percnyi várakozás után sípolok. Nem messze tőlünk, a sűrű
ségben zörög, makog, zsörtölődik, időnként egyet-egyet riaszt egy 
őz, de nem jön ki a rétbe. Aztán kimegyünk a vágásba, felkapaszko
dunk egy lejtőn és egy széles dombtetőn felmászunk egy másik 
lesállványra. Erről a hullámos, dimbes-dombos környezetre, a vágás 
hézagaiba messzire ellátunk. Itt is sípolok, de egyáltalán semmi va
dat sem látunk.

Az erdőtanácsossal megállapodtam, hogy bizonyos helyen 1/2 5- 
kor vele és a faluból kirendelt barkácsoló kocsival találkozom. Az 
idő már 1/4 5-re jár, tehát iparkodnom kell a tőlünk még távoleső, 
megbeszélt helyre jutni. Egy völgy aljában, hosszú réten cserkelek 
végig és két kergetődző őzzel találkozom. A bak mellettem, a rudas 
erdőben vagy 30 lépésre hajszolja a sutát. Nem kívánom elejteni, 
mert nem valami nagy az agancsa, de ha akarnám, sem sikerülne 
meglőni, mert gyorsan szemem elől tűnik.

Aztán 5 órától délelőtt 10-ig megint barkácsolok. Házigazdám 
egydarabig velem tart, majd hazamegy.

1/2 9-kor bokros, csepőtés, ritka öregerdőben, lesállványon sípo
lok, s megint csak egy suta jön nagy sietve alám. Ugyanebben az 
öregerdőben félórával később a lovak előtt vagy 30 lépésnyire, a 
magas fűből felugrik egy őzbak és elfut előlünk. Lőhető baknak 
néztem. Ezért egydarabig még keressük, de nem sikerül rátalálnunk.

Ma reggel összesen 20 őzet és egy csapatban öt barkás agancsú 
szarvasbikát láttam.

A szokásos és nagyon szükséges nap közi pihenőre nem sok időm 
marad, mert ebédre be kell hajtatnom a faluba Takácsékhoz. Közben 
beborul és zeng az ég. Nagy a hőség és szárazság, de aratáskor ilyen 
időjárás kell, és mivel kevés a szabad időm, jómagam sem szeret
ném, ha a délutáni barkácsolás alkalmát elmosná az eső. Szeren
csémre a zivataros fenyegetés nem válik valóra, és délután, még 
egyre poros, fülledt melegben, Takács kivisz a „Magyalos”-nak 
mondott, háromszáz holdas, külön darab erdőbe. Már reggel is be
szélt róla, hogy ott egy „legendás”, kiváló bak van. Három év óta 
tudnak róla, de csak nagyritkán látják. A „kiflibak”-nak nevezik. 
Egyszer egy vadászvendég elhibázta, más még nem kapta lövésre. 
Ravazdon alighanem a legnagyobb agancsú bak. Vele találkozni
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ugyan nem sok reményünk lehet, de ebben a kis darab erdőben rajta 
kívül még hat-hét lőhető bak van.

4 órakor indulunk, hamar kiérünk, és a „Nagyerdődnél, még 
szaggatottabb terepen, fel s alá barkácsolunk. Itt szűkebb és kanyaru- 
latosabb völgyek, meredekebb domboldalak is vannak, az erdő egy 
része pedig akácos. Barkácsolás közben kifordulunk az erdőből és 
egy nagy zabtábla szélén felmászunk a lesállványra. Takács azt 
mondja, a zabban alighanem fekszik egy bak, az erdőőr már többször 
látta benne. Hogy a gyanított bakot felkeltsem, megszólaltatom a 
Buttoló-sípot. A következő pillanatban előttünk vagy 100 lépésnyire 
a zabban felpattan a bak, és bennünket félkörben megkerülve, na
gyokat ugorva menekül be az erdőbe. Hogy megállítsam, füttyentek 
neki, de csak egy pillanatra torpan meg - akkor is csak az agancsa és 
füle látszik ki a zabból -, mindjárt folytatja vad futását, és tőlünk 
vagy 120 lépésre beér az erdőbe. Barkácsolva sokáig keressük, de 
nem sikerül még egyszer vele összeakadnunk.

Múlik az idő, lassan letelik ez a délután is. Ebben az erdőrészben 
csak egyes őzeket, többnyire sutákat látunk, s az üzekedésnek semmi 
jelét sem észleljük. Mindenfelé sok az őzbakkotrás, de a derék bakok 
csak nem mutatkoznak.

1/2 7-re jár az idő. Egy darabig az erdőszélen jöttünk végig és a 
vele szomszédos lóheretáblát figyeltük, egy, benne esetleg heverő, 
bakot keresve. Befordulunk a ritka akácos szálas borította völgybe, 
amelyen egy órával előbb már végigjöttünk. Egyszerre tőlünk balra, 
magasan a meredek oldalon, a völgy aljától vagy 80 lépésnyire 
megpillantunk egy derék bakot.

Az erdőtanácsos leugrik a kocsiról és elmarad tőlünk, én is le- 
szállni készülök, de még a továbbdöcögő kocsin maradok, hogy 
biztos lövésre és magamat takarásra alkalmas helyen maradjak le 
róla. Sikerül is ilyen helyre jutnom, és egy csoport vastagabb akác
törzs mellé ugorva, a messzelátóval sebtiben még megnézem a bak 
félig takart fejét, aztán gyorsan megcélzóm az oldalát és lövök. Észre 
sem vettem, hogy a bakon ülő erdész is leugrott és mögém állt. A 
bak jól jelzi a sebzést, hirtelen megfordul, betegen csetlik-botlik, a 
meredek oldalon rézsút lefelé fut, elesik, egész hosszával még egy 
kereket hány és elterül.
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Elsőnek az erdőtanácsos ér hozzá. Lehajol, felemeli a bak fejét, 
és örömmel mondja: Gratulálok! Kapitális! A kiflibak! Igazán 
örülök, hogy ez a nevezetes bak a Tied, és nem a másé lett!

Jól esik látnom, hogy öröme őszinte.
Kiváló bak! 337-edik őzbakom, de a legderekabbak egyike. Egy

darabig elnézegetjük, megcsodáljuk, majd az erdész kizsigereli, gon
dosan elhelyezzük a kocsin és továbbhajtatunk. Takács nagy kedve
sen azt mondja, iparkodjunk a második bakot is megkeresni. Szinte 
restellek ilyen nagyszerű siker után mindjárt tovább vadászni és még 
egy bakot keresni.

Negyedóra múltán egy sorokba ültetett, vegyesen cseres és feny
ves lécesben vagy 60 lépésről megint egy bakot látunk. Lemaradok a 
kocsiról, Takács is leugrik róla, és mind a ketten messzelátóval néz
zük meg a bakot. Én gyengéllem, Takács azt mondja, hogy lőhető. 
Ismét megnézem, de nem kívánom meglőni. Végre a bak unja meg a 
dolgot, elfordul és elballag. Örülök, hogy nem lőttem meg, noha 
Takács szerényen megjegyzi, hogy ne mérjem a bakokat a 
kiflibakhoz, mert ilyen nincsen több.

Estig a Magyalosban maradunk, aztán holdvilágnál áthajtatunk a 
Nagyerdőbe, a vadászházhoz. Ma délután összesen tizenöt őzet lát
tunk.

Július 22. A kirendelt kocsi hajnali 1/2 4-re ér a vadászházhoz, 
és mindjárt barkácsolni indulunk. Először elhajtatunk jó messzire, 
egy nagykiterjedésű vágásba, a kocsit egy darabbal odébb küldjük, 
és felülünk arra a lesállványra, amely arról nevezetes, hogy róla lőtte 
Dorner Aurél tavaly ősszel tizennyolcas bakját.

Hangulatos nyári reggel az erdőben. Előttünk, alattunk a hosszú 
völgyet végig fehér kőréteg takarja. Bujazöld az egész erdő, harma
tos a növényzet, nagy a csend, csak messziről hallik itt-ott őzek ri
asztása, üzekedésük egyik jele. Sípolásomra egy suta a gidájával jön 
futva felém, de eltér és elkerüli a lesállványt.

Aztán a nem messze várakozó kocsihoz megyünk és folytatjuk a 
barkácsolást. Kívánságomra az öregerdőnek abba a részébe hajta
tunk, ahol tegnap reggel egy őzbak a kocsi elől ugrott fel a fűből. 
Nemsokára odaérünk, és nem messze tegnapi helyétől, a szekérúttól
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vagy 70 lépésnyire, meglátjuk a bakot. Mind a ketten leszállunk a 
továbbhaladó kocsiról és a messzelátóval vizsgálgatjuk a bak agan
csát. Nekem úgy tetszik, hogy nem valami ékes, Takács halkan 
mondja, hogy lőhető. Erre rákapom a puskát, és a magas fűben szé
pen keresztbe álló, de alulról félig takart bakot oldalba lövöm. He
lyén, alighanem mögötte, szinte porzik a harmat, s a bak jelzés nél
kül, de a sebzett vad testtartásával rohan el. A rálövés helyén bőven 
találunk vért, sőt a lövés irányában jóval rajta túl is szétfröccsent 
vér- és tüdődarabkák piroslanak a füvön, gazon és csaliton. A vér- 
csapát vagy 50 lépést követve meglátjuk a magas növényzetbe süp
pedt, dermedt bakot. Agancsa, nagy meglepetésemre, sokkal szebb, 
derekabb, mint amilyennek néztem. Elég vastag a szára, szép a ró
zsája, bamafényes a színe és igen szépen gyöngyös. 338-adik őzba
kom.

Ezzel befejeztem itt a dolgomat, noha még csak 1/2 6-ra jár az 
idő, visszaindulunk a vadászház felé, ahol ma délelőtt még sok a 
dolgom. Puskát kell tisztítanom, fényképezni, naplót írni és aludni is 
akarok.

Messze vagyunk a vadászháztól, lassan döcögve csak 7 órára 
érünk oda. Verőfényes, csendes idő van. Ma reggel aránylag nem 
sok vadat, mindössze öt őzet láttam.

Délután utazom haza.

Marosvécs (Maros-Torda megye)

Augusztus 2. Tegnap délutánra terveztem itt első cserkészetemet, 
de a vonat negyedfélóra késéssel érkezett Székelykocsárdra, ezért a 
csatlakozásról lekéstem, 3 óra helyett este 7 órára értem ide, és a 
délutáni cserkelést elmulasztottam. Kezdetnek nem jó dolog.

Éjjel nagy zivatar és eső olt. Hajnalban is még borús az idő, fül
ledt a levegő, később feltámad a szél, majd időnként szemereg az 
eső. Nem valami jó idő sípolásra.

Otthon még csak 4 óra van, amikor kelet-európai időszámítás 
szerint hajnali 5 órakor házigazdámmal, báró Kemény Jánossal kilé
pek a várkastély kapuján, és a kastély fölött, a kerten át kimegyünk 
az erdőbe.
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A Maros fölött, dombháton van a sokszázados várkastély. Mögöt
te a kert, benne ugyancsak többszázados őstölgyek, s az ember szinte 
észrevétlenül, átmenet nélkül jut ki a kertből az erdőbe, az öreg, ritka 
szálasba.

Ma hajnalban azonban az öregerdőt elkerüljük, kijutunk a mező
re, ennek közelében, de még egyes öreg tölgyek és bokrok között 
egy sutát látunk két gidájával, majd a mező sarkán átvágva, betérünk 
a vágásba. Nem messze a szélétől, egy öreg tölgy tövében letelepe
dünk és sípolok. Alighogy a Buttolót néhányszor megnyomtam, fut
va jön hozzánk egy suta, de észrevesz és riasztva távozik. Erre to- 
vábbállunk, és nehányszáz lépéssel odébb felmászunk egy öreg 
tölgyre szerelt lesállványra. Házigazdám úgy mondja, hogy a lesfa 
tájékán egy derék bak jár, ezt kellene meglőnöm, tehát sípolok. Kö
rülöttünk fennsíkszerű, lapos területen nagydarab cseres-tölgyes, 
nyíres vágás. Hátterében dombok, mintha csak a Dunántúlnak va
lami részben sík, részben enyhén dombos táján volnánk.

Félórát sípolok, de hasztalan, nem mutatkozik semmi. Pedig 
ahogyan házigazdám mondja - a vágásban bőven van őz. Nem tu
dom, a szeles, fülledt, csepergős idő okozza-e, hogy az őzbakok ma 
nem hederítenek a sípszóra, vagy talán igaza van Hohenlohe Ervin 
hercegnek, aki már nyolc-tíz nappal ezelőtt jött Maros-Tordába, és 
azt mondja, hogy az őzek ezen a vidéken korábban üzekednek, mint 
másutt - például a Dunán túl -, és a sípolás itt július utolsó hetében 
szokott a legeredményesebb lenni. Ez a kérdés természetesen nagyon 
érdekel.

A lesfáról nehány irányban a vágásba messzire lehet látni, de őzet 
bizony nem észlelünk, ezért lejövünk a fáról, és, ösvény híján, a 
vágás hézagaiban, a magas fűben lassan és meglehetősen zajtalanul, 
találomra cserkelünk. Egy helyen vagy 50 lépésről egy őzbakkal 
találkozunk. Agancsát csak középszerűnek nézem, ezért nem bán
tom. Amikor továbballag, látjuk, hogy egy suta követi.

Aztán délelőtt 11 óráig lopakodunk a vágásban, s végül a kas
télykert fölött, a szálasban ide-oda, több helyen sípolok, de a bakok 
ma nem hederítenek a hívásra. Egy helyen még egy suta ugrik be 
hozzánk a sípszóra, s végül még egy sutát látunk két gidával. 1/2 12- 
re érünk vissza a kastélyba.
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Ma reggel tehát összesen tíz őzet, mégpedig öt sutát, négy gidát 
és egy bakot láttam. A csalósíp hangjára csak két suta jött hozzám.

Délután, még mindig esőre hajló, borús időben, kissé későn, 3/4 
6-kor indulunk, és a kastélykelten át kimegyünk a szálasba. Ott 
messziről látom egy látszólag keresgélve lépkedő őznek a bokrok 
között eltűnő, vörös alakját. Amennyire lehet, közelébe megyek, és 
egy öreg tölgy vastag törzse mögé bújva sípolok. Csak abban az 
irányban figyelünk, amerre az őzet eltűnni láttuk. Meglepetésünkre 
és bosszúságunkra, egyszerre csak rézsút oldalt, mögöttünk riaszt 
egy őz, és én éppen csak meglátom a bennünket vagy 60 lépésről 
már észrevett, menekülő bakot. Ez volt itt az első bak, amely a síp 
hangjára hallgatott és hozzám jött.

Ezután a felsülés után átvágunk a vágáson és megint felülünk arra 
a lesfára, amelyen reggel is félórát töltöttünk. Sajnos, az idő megint 
megbomlik. Szél támad és szemereg az eső.

Estig a lesfán maradunk. Előbb egy fiatal bakot látunk vagy 150 
lépésről. Lassan baktatva vonul a vágáson végig. Csak kísérletkép
pen rásípolok. A kis bak felénk figyel, mintha tétovázna, mitévő 
legyen, aztán egykedvűen ballag tovább. Később még egy bak mu
tatkozik a lesfától vagy 150 lépésre. Ez is onnan jött, ahonnan az 
előbbi, a vágás magasabb, sűrűbb részéből. Meglőném, mert elég 
nagy az agancsa, de a lesfa lombos ágai annyira akadályoznak a 
látásban, annyira takarják a környezet képét, hogy noha a bak 
egydarabig tőlünk 150-200 lépésnyire ide-oda bóklászik, nem jutok 
lövéshez. Érdekes, hogy sípolásomra egyáltalán nem hederített, sőt 
felém sem nézett.

Késő alkonyattal, a vágásból kifelé tartva, találkozom még egy 
sutával.

Augusztus 3. Éjjel megint nagy eső volt, és hajnali 5 órakor sár
ban, latyakban indulunk cserkelni. Házigazdám ma is elkísér. Az idő 
nem valami biztató, még egyre fuj a szél, s az ég sötéten borús.

Amikor a mező sarkán átvágunk, egy őzsuta figyel bennünket. 
Szabadon áll egy zabtábla szélén. Vagy 150 lépésnyire megyünk el 
mellette, amit nyugodtan tűr. Alighogy a vágásba értünk, még egy 
sutával találkozunk, aztán 1/2 6-kor felmászunk a már ismert lesfára.
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Nehány perc múltán közelünkben egy látatlan őz riaszt, majd egyre 
perlekedve távolodik a vágás magasabb, sűrűbb része felé. A hangja 
és beszéde nagyon sutaszerű, mégis azon vagyok, hogy valahol a 
cserjék között a messzelátóval megnézzem. Ez vagy 200 lépésről 
egy pillanatra sikerül, és meglepődöm, hogy a vélt suta fején jókora, 
sötét agancsot látok. Megkísérlem a síppal visszahívni, de hasztalan.

Háromnegyed órát még fújom Faulhaber sípjait, de nem mutatko
zik semmi. Aztán lejövünk a fáról, és a vágás alacsony, fiatal részén, a 
latyakos fűben csaknem hasig gázolva, egyenest a szálasnak tartunk. 
Meg akarom kísérelni azt a bakot hívni, mely tegnap délután a sípszó
ra hátulról jött nekünk. Mire tegnapi helyünkre érünk, a felhők közül 
kisüt a nap, s a gazos, füves, bokros öreg szálerdőben csillog a tenger 
esőcsepp a növényzeten. Csendes, üde nyári reggel van, jobb időt cser
kelésre vagy csendes leskelődésre kívánni sem lehet. Egy öreg, vastag 
tölgy tövéhez lapulva kezdek sípolni. Sorba veszem a Faulhaber-sípo- 
kat. A hívó hangra, majd a panaszos hangra semmi sem mutatkozik, de 
amikor a riadozó sípot fújom meg, messziről látok egy futva felém 
tartó bakot. Tőlem 70-80 lépésre lassít, és figyelve, tekingetve, óva
toskodva jön lassan közelebb. A sípot már eltettem, amikor messziről 
megláttam, és lövésre készen várom. Látom, hogy agancsa nem valami 
díszes, de a bak lőhető, én pedig bakot akarok lőni, nem a kiállításra 
agancsot vinni. Amikor tőlem vagy 60 lépésre keresztbe fordul és las
san lépkedve éppen egy bokor takarása mögül kikerül, oldalba lövöm. 
A bak megugrik, félkörben vagy 50 lépést száguld, majd elvágódik.

Páratlanul kedves házigazdám örül a sikernek, nagy kedvesen kö
szönt, majd bemegy a majorba szekérért. Amíg odavan, őrzöm a 
bakot és élvezem a nyári reggel harmatos, derűs hangulatát.

Délután továbbutazom báró Kemény János másik területére, 
Galonyára, ahol még egy bakot szabad lőnöm.

Galonya (Maros-Torda megye)

Augusztus 3. Marosvécsről jövet délután 4 órakor érkezem a fa
luban a vadászházhoz. Az erdőőr azzal fogad, hogy - Későn tetszett 
jönni, a bakok ilyenkor már nem ugornak a sípra; július 25-e körül 
kellett volna sípolni, akkor minden bak jön a hívásra.
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A vadászházban találkozom Prónay Gáborral - akivel egyébként 
együtt jöttem Budapestről Marosvécsre, s aki másfél nap óta járja a 
galonyai területet -, ő meg azt mondja, tegnap délután látott üzekedő, 
kergetőző őzeket, és sípolására három bak jött hozzá. Nem lőtt, mert 
puska sem volt nála, csak új cserkészutak helyét jelölte ki.

A kérdés, hogy elkéstem-e vagy sem, hogy Hohenlohe Ervinnek 
igaza van-e abban, hogy itt a bakot július utolsó hetében kell hívni, 
nagyon érdekel. Hallom, hogy Hohenlohe még itt van Kemény János 
harmadik területén, és már hét bakot lőtt.

3/4 5-kor Kiss Károly erdőőrrel kimegyek az Arsica nevű völgy
be. Félóra múltán egy vegyesen szálas-, rudas erdőben, hegyoldalon, 
az erdőőr állítása szerint egy páros nyolcas bak járásában, sípolok, a 
bak azonban nem mutatkozik. Aztán egy hosszú, vad árokban, ös
vény híján köveken, korhadt farönkökön át, helyenként hónaljig érő 
gazban felkapaszkodunk egy valamennyire tisztásabb helyre, ahol az 
erdőőr egy kiválóan derék, ahogyan ő mondja, egy „túlerős” bakot 
tud. Körülöttünk fiatal, sűrű erdő borította, magas hegyoldalak. Ez 
már nem olyan szelíd táj, amilyen a marosvécsi sík erdő, ez már 
kárpáti vadon.

Ott alkonyodásig sípolok, de nem látok semmi vadat.

Augusztus 4. Megállapodtam az erdőőrrel, hogy ébreszteni fog, 
de elaludt, csak 1/2 5-kor jelenik meg nálam, ezért csak 1/4 6-kor 
indulunk. A Korbuly-völgybe megyünk. Az erdőőr ott négy derék 
bakot tud, egyikükről azt mondja, hogy „túlerős” - a számomra új 
kifejezés, illetve megjelölés értelme bizonyára az, hogy „kapitális” - 
agancsa legalább 30 cm magas, sőt ennél inkább több, mint keve
sebb. Érthető, hogy elsősorban ezt szeretném meglőni.

Az ösvény a völgy aljában, szokatlanul körülményes helyeken 
vezet. Nekimegyünk egy függőleges, szabad sziklafalnak, s ezen úgy 
kell felmászni, hogy kapaszkodás céljára egy sima fatörzs van mellé 
támasztva.

Ezen a kényelmetlen helyen túl egyszerre egy őzbakot pillantok 
meg jobbról, a hegyoldalon, a magas gazban. Már észrevett és egye
nest felém fordulva, vagy 70 lépésről mereven néz. Agancsa azonban 
csak középszerű, különben is szabad kézből kellene szügyön lőnöm,
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hát lemondok róla. Nemsokára a „túlerős” bak helyére, a hegyolda
lon egy tisztás, széles nyiladékra érünk. Ezen csak ritkán áll nehány 
fa, ellenben az ember hasáig érő magas fíí és gaz burjánzik. Amint a 
nyiladék aljából lassan felkapaszkodunk, fölöttünk vagy 80 lépésre 
megugrik egy őz. Csak két ugrását láttam. Az erdőőr azt mondja, 
hogy a nagy bak volt.

Megkísérlem a csalósípokkal visszahívni. Meglehetősen takart 
helyen, egy csoport kisebb bükkfa tövében letelepedünk, és sorjában 
megszólaltatom a sípokat. A hívó és panaszló hangokra semmi sem 
jelentkezik. A riadozó hangokra azonban egyszerre két, ellenkező 
oldalról hallatszik dübörgés, majd riasztás. A földön hasalva igyek
szem a közelünkbe jött őzeket meglátni. Csak őzeknek mondhatom 
őket, mert nem sikerült megállapítanom, hogy bakok voltak-e vagy 
suták. Mind a kettőt 50-60 lépésről láttam, de egyiknek sem tudtam a 
fejét megnézni. Az egyiket a bükkös rudas erdő lombja, a másikat a 
magas gaz annyira takarta, hogy vöröslő alakjuk éppen csak, hogy 
áttetszett a zöld lombfüggönyön. Sokáig álldogáltak, tipródtak és 
riasztottak annyira közel hozzánk, hogy akármelyiket meg is lőhet
tem volna, de attól tartva, hogy valami vén sutának oltom ki az éle
tét, nem akartam a lövést megkockáztatni. Aztán egyre riasztva, 
perlekedve két irányban távoztak.

A Korbulyban még két helyen sípolok, de nem sikerül őzbakot 
magamhoz csalni, csak egy sutát látok nagyon messziről, a széles 
völgy túlsó oldalán.

Felkapaszkodunk egy magas gerincre és túlsó oldalán leereszke
dünk a Galonya-völgy egyik árkába. Ott két helyen sípolok. Az 
egyik helyen semmit sem észlelünk, a másikon velünk szemben, az 
árok túlsó oldalán, tőlünk vagy 200 lépésre egy látatlan őz sokáig 
riaszt, de nem mutatkozik.

Végre a Galonya-völgy alsó részében, ugyancsak egy mellék
árokban, már délelőtt 11 óra felé, sípolok. Az erdőőr ott egy rövid, 
de vastag agancsú bakot tud. Alighogy megfujom a panaszoló sípot, 
nem messze fölöttünk egy őz riaszt. Hangja határozottan sutaszerü. 
Hátha mellette van a bak? - gondolom, és megfujom a gidás sípot. 
Erre dobogva, zörögve és egyre riasztva jön felénk két őz, bizonyára
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suta és bak, de egyrészt a terep, másrészt a növényzet, a lomb telje
sen takarja őket. Nincsenek tőlünk messzebb 50-60 lépésnél, de nem 
tudjuk őket meglátni. A gidás síppal egyre keservesebben sírok, 
jajveszékelek, az őzek izgatottan dobbantanak lábukkal és lármásan 
riasztanak, de nem jönnek közelebb.

Ez a félelmük - ilyen alkalommal bizonyos távolság betartása - 
számomra új jelenség; ezt azzal gondolom megmagyarázni, hogy a 
jajveszékelő gidát vagy sutát olyan nagy veszélyben sejtik, hogy 
közelébe jönni nem merészkednek. Ez talán jellegzetesen kárpáti 
jelenség, és a farkas jelenlétének lehetőségével magyarázható.

Oldalt fölöttünk erdőborította, sziklás gerinc van, az őzek ezen át 
látatlanul, de riasztva elvonulnak. Utánuk kapaszkodom, de észre- 
vesznek és elmenekülnek.

Déli 12 órára érek vissza a faluba.
Délután 1/2 5-kor megint a Korbuly-völgybe indulok. Azt a 

„túlerős” agancsú bakot szeretném meglőni. 1/4 6-kor ott vagyunk, 
ahol reggel előlünk meglépett, jól takart helyet választunk és letele
pedünk a földre. Az erdőőr azt mondja, hogy esténként rendesen arra 
a gazos, lejtős tisztásra jön ki legelni, tehát úgy vélek helyesen cse
lekedni, hogy egydarabig csendesen várom.

1/2 7-ig nem sípolok, csendben várakozom és közben írogatom 
vadásznaplóm hátralékos részét. Borús, sötéten felhős az idő.

1/2 7-től 7-ig sípolok, de nem mutatkozik semmi. 7 óra után meg
ered és vékonyan szitál az eső. Megint hallgatok és várakozom.

1/2 8-kor ismét megfujom néhányszor a riadozó sípot, s mivel 
nehány percnyi várakozás után sem mutatkozik semmi, alkonyodni 
kezd és csepereg az eső, feltápászkodom, hogy elinduljak. Ugyanak
kor tőlünk 40-50 lépésre, a bükkös rudas erdőben megugrik és riaszt 
egy őz. Nem hallottuk közeledését, nem is láttuk és nem tudtunk 
jelenlétéről. Nehány lépéssel odébb megáll, s noha a lombos ágak 
mögött, a sötétes árnyékban csak nagyon homályosan, de látom, sőt 
a messzelátóval meg tudom állapítani, hogy bak. Hogy mekkora az 
agancsa, azt bezzeg nem tudom. Mégis megkockáztatom a lövést, ha 
sikerülne megcélozni. A messzelátóval még látott bakot azonban a 
célzótávcsővel inkább csak látni sejtem. Nem akarok egy rossz lö
véssel felsülni, azért addig kísérletezek a célzással és addig-addig
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habozok, amíg az egyre riasztó bak kereket old és továbbáll. Ámde 
nem megy messzire, félkörben még közelebb jut hozzánk, már csak 
vagy 30 lépésre van tőlünk, de a fiatal bükkfák lelógó lombja annyi
ra takarja, hogy semmit sem látok belőle. Hiába izgatom a riadozó 
síppal, egy helyben, riasztva felel, de nem kerül ki a takarásból. Vég
re távolodó hangjából tudom, hogy megsokallta az izgalmat és el
ment.

Ebből az esetből a tanulság az, hogy késő alkonyattal és esőben is 
jön bak a sípszóra ... ha jönni akar.

Augusztus 5. Hajnali 5 órakor, sötéten borús időben indulunk, 
megint csak a Korbulyba. Negyedórával később megered az eső és 
egész reggel folyvást esik. A „túlerős” bak helyére megyünk, tegnapi 
helyünkön letelepszünk a vizes földre, és 8 óráig hol sípolok, hol 
félórát hallgatva várakozom, de nem mutatkozik semmi.

8 óra után a völgyben, egy darabbal lejjebb kerülve, még félórát 
azon a tájon sípolok, ahol tegnap reggel találkoztam az első bakkal. 
Ma már beérném ezzel is, ha hajlandó volna előttem megjelenni. De 
nem hajlandó, s mivel még ma délelőtt Ratosnyára akarok menni, és 
különben sem élvezet az esőben szünet nélkül ázni, lemegyünk a 
faluba. Az erdőőr lakása előtt Klőzel hintója már vár.

Füleháza (Maros-Torda megye)

Augusztus 5. Galonyáról jövet délelőtt 1/2 11-re értem Ratos
nyára. A megállapodás az volt, hogy ma felmegyek a Moldovánkára, 
az idei szarvasbőgésre bérelt területemre. Az iparvasút a Ratosnya- 
és Secu-patak völgyében a terület alsó sarkáig visz. A vonat délután 
1/2 3-kor indul. Ezt tehát meg kell vámom. Klőzel meghív ebédre, 
ennek folytán lekésem a vonat indulását és Ratosnyán rekedek. A 
Moldovánkára tehát már csak holnap reggel mehetek. Kihasználandó 
az időt, megkérem Szabó Jenőt, kísérjen ki valahová a Bánffy- 
uradalom egyik részébe, ahol őzbakot remélhetek lőni. Szabó Jenő 
erre nagy kedvesen vállalkozik.
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Ezen a vidéken Szabó Jenő a legrátermettebb, legtehetségesebb 
vadász. Ügyessége, példás szenvedélye pedig nagyszerű. Sok tapasz
talata is van, ezért megnyugtat - a sok ellentétes állítás ellenére - az a 
közlése, hogy a sípolás, a sikeres őzbakhívás javaideje most kezdő
dik és ennek a hónapnak közepéig tart.

Klőzel délután 4 órakor befogat és levitet bennünket a ratosnyai 
vasútállomásig. Ezzel szemben, a Maros bal partján betérünk 
Füleháza határában - a magas hegyoldalak közé ékelt Kosztásza- 
völgybe. Negyedóra múltán egy magas, meredek hegyoldalt borító 
tarvágás alá érünk. Szabó azt mondja, ha ebben a vágásban nem 
látunk őzbakot, akkor soha sehol sem látunk. - Őzbak nélkül ma nem 
megyünk haza!

A kanyarulatos völgy aljában, a köves, fatörmelékes, gazos pa
takmederben cserkelünk lassan fölfelé, egyre bal oldalt, a vágást 
figyelve. Jobbról a hegyoldalon öreg bükkerdő van. Ebben nemsoká
ra egy magányos sutát látunk. A suta észrevesz, egydarabig nyugod
tan néz, aztán riasztva megy az öregerdőben feljebb.

Amiképpen a völgy kanyarog, a hegyoldalak is fordulnak, és las
san feljebb jutva, sorjában látunk bele a hajlatokba, kutatjuk végig a 
lejtőket. A vágás magas növényzetéből, a málnabokrokból csak he
lyenként látszik ki az őz, ezért türelemmel kell nézegetni, és várni, 
hogy vöröslő alakja valahol felbukkanjon.

A völgy egyik fordulójánál az előttem haladó Szabó egyszerre 
megtorpan és felmutat a hegyoldalra. A vágás világoszöld lombjában 
vagy 200 lépésnyire egy őz vörösük. Megnézem a messzelátóval. 
Bak! Mégpedig derék baknak látszik. Izeg-mozog, ide-oda lépked, 
eltűnik, felbukkan, sárgásvörös agancsa feltűnően látszik. Úgy 
nézem, lőhető bak! - mondom. - Tessék meglőni! - felel Szabó.

Ehhez a lövéshez azonban nyugodt feltámasztásra van szüksé
gem. Az alkalmat erre hamar kinézem magamnak. Visszahúzódom a 
völgyben, aztán a vágással szemben, az öregerdőben felkapaszko
dom a hegyoldalon, amíg egy tuskóhoz érek, amely mellől látom és 
megcélozhatom a bakot. A távolság köztünk bőven 200 lépés. Meg
igazítom a célzótávcsőben az irányzékot, lehasalok a földre, a kabá
tommal letakart tuskóra fektetem a puskát és megcélzóm a nagyrészt
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takart bakot. Abban a pillanatban, amikor ujjam a ravaszhoz ér, a 
bak eltűnik, s helyén a málnahajtások rángatóznak.

A völgy aljából Szabó kérdően néz fel hozzám. O onnan már nem 
láthatta a bakot. Intek neki, hogy a bak fekszik. Feljön hozzám, 
megmutatom neki, hol kell a baknak feküdnie, aztán felmászik érte 
és lehúzza a patakhoz. Sajnos, csak középszerű, fiatal, hatos bak.

- Nem baj - mondja Szabó -, lövünk ma még ennél nagyobbat is.
Szabó a bakot kizsigereli, aztán továbbcserkelünk. Nehány száz 

lépéssel feljebb egy sutát fedezünk fel a vágásban. Sokáig nézeget
jük, kutatjuk környezetét, remélve, hogy valahol bak is van mellette. 
Jó sokára aztán én fedezem fel a bakot. A suta fölött egy tuskó mö
gött hever, éppen csak feje látszik valamennyire. Kis idő múltán a 
bak felkel és nehányat lépve egy hajlatban eltűnik. Ezzel is úgy kell 
tennünk, mint az előbbi bakkal. Felkapaszkodunk a vágással szem
ben lévő oldalra, amíg meglátjuk a bakot.

Ezzel a bakkal aztán vagy félórát vesződöm. Keresem a biztos 
lövés alkalmát, közben a messzelátóval ismételten megnézem agan
csát. Vagy 200 lépésről bajos dolog az agancs minőségét megbízha
tóan megítélni. Hol lőhetőnek, hol gyengének nézem. Végre megál
lapítom, hogy ez is csak közepes minőségű, és lemondok róla. Utó
végre is az ember nem azért jön a Kárpátokba vadászni, hogy csak 
középszerű agancsokat vigyen haza.

Érdekes és feljegyzésre méltó ezután következő élményünk:
A bak lefeküdt, rövid ideig pihent, aztán - se szó, se beszéd - ott 

hagyta a sutát, sietve leereszkedett a hegyoldalon a patakig, átjött 
rajta, majd felkapaszkodott hozzánk. Amikor mellettünk vagy 50 
lépésre haladt el, megfújtam a panaszos sípot. Erre odajött hozzám 
alig 20 lépésre, megállt, sokáig nézett és egyre riasztott. Egy tuskó 
gyökérzete mellett feküdtem, Szabó pedig tőlem 20 lépésnyire sza
badon állt. A bak hol őt nézte, hol engem nézett, s egyre riasztott. 
Végié aztán perlekedve távozott.

Velünk szemben a vágás felső részében még két szarvastehén, 
egy borjú és egy őzgida legelészett.

Egyébként egész délután esett az eső, s mire az őzbakkal leértünk 
a vasútállomásnál ránk várakozó kocsihoz, bőrig áztunk.
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Augusztus 6. Ma sem jutok fel a Moldovánkára, mégpedig egy
részt azért nem, mert reggel, amikor indulnom kellene, még egyre 
szakad az eső és a hegyeket felhők burkolják be, másrészt pedig 
Popescu Bibi Klőzelnek telefonált, hogy ma estére menjek be hozzá 
Szászrégenbe, mert jövő héten el kell utaznia, s akkor már nem tud 
velem vadászni. Kirándulásom a Moldovánkára tehát a jövő hétre 
marad, a mai nap pedig számomra elveszett. Kifőzöm és megtisztí
tom két őzbakom koponyáját, naplót írok és estére Szászrégenbe 
utazom.

Görgénymocsár (Maros-Torda megye)

Augusztus 7. Reggel Szászrégenben Popescu Bibi vendéglátó 
otthonában hánykolódom az ágyban és borzasztóan bánt, hogy a mai 
reggelt is elveszítem. Nem mehetek ki hajnali cserkészetre, mert 
házigazdámnak eszében sincs ilyen irányban intézkedni.

Délután 3-kor Jacob fővadásszal gépkocsin kimegyek a görgényi 
uradalom „Mocsár” nevű, hatezer holdas területére. Az erdőszélen 
már vár a barkácsoló szekér.

1/2 4-kor kezdünk barkácsolni. A terület erre kiválóan alkalmas, 
mert az erdő nagyobbára szálas és rudas erdő, nem sok aljnövényzet
tel, inkább sok magas fűvel. Van a területen nehány tarvágás is, még 
elég alacsony cserjékkel. Az erdő állaga tölgy, cser és erdeifenyő. A 
terep enyhén hullámos. Az elmúlt éjjel és ma délelőtt megint esett az 
eső, azért az erdő csupa latyak. A szekérút fölé hajló ágak lombjáról 
ránk hulló vízcseppektől megázunk.

Nagyon élveztem itt a barkácsolás kényelmes és mégis hangula
tos vadászati módját. Kanyargós erdei szekérutakon ide-oda járunk, 
és mind a hárman - a fővadász, a román paraszt kocsis és jómagam - 
szemünkkel keressük a vadat. Ha nagy szerencsém volna, találkoz
hatnánk farkassal is, mert a területen mindig van egy-két farkas, és 
nem ritka eset, hogy parasztfuvarosok találkoznak velük. Mai kocsi
sunk is látott egyet ma délelőtt.

Hamarosan találkozunk őzekkel. Előbb egy sutával és két gidájá- 
val, majd egy magányos sutával, aztán egy derék bakkal. A suták 
alig hederítettek a szekérre, a bak azonban idejekorán szökik meg
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előle. A fővadász azt mondja, azért olyan bizalmatlan, mert Spiess 
ezredes mostanában három ízben elhibázta. Spiess tegnap távozott 
innen. Három napig vadászott a Mocsárban, három bakot lőtt, egyet 
megsebzett és hármat elhibázott.

Még nehány egyes sutát és két fiatal bakot látunk; 5 órára jár az 
idő, amikor a lassan döcögő szekér két őz mellé kerül. Egy derék bak 
udvarol sutájának. A suta ellépeget előle, de a bak csökönyösen 
nyomában marad. Hosszúszárú, szépen fejlett agancsa van. A sze
kérről kényelmetlen lövés esnék, tehát lelépek róla. Az őzek közben 
a szálasban az úttól nehány lépéssel beljebb kerültek. Vagy tíz lépést 
utánuk lopakodom, letérdelek egy fa töve mögé és várom a lövésre 
alkalmas helyzetet. A bak lassan, de egyre üldözi a sutát, s a hol 
sűrűbben, hol ritkábban álló fák törzse között hol eltűnik, hol fel
bukkan. Végre rézsút felém tartanak, a suta egy tisztás helyen ke
resztbe fordulva megáll; ráfogom a puskát, hogy az utánakullogó 
bakot lövésre készen fogadjam. A fővadász ezt félreértve hangosan 
szól: - Ez a suta! Fejemmel bólogatok neki, és magamban gondolom, 
Jacob is azok közé a hivatásos kísérők közé tartozik, akik azt hiszik, 
hogy minden úri vadásznál többet tudnak. Mintha nem látnám leg
alábbis olyan jól, mint ő, hogy az 50 lépésnyire előttem álló őz suta. 
Jacob különben is fennhangon beszél, egyre jár a szája, csak azért, 
mert azt tartja, hogy az őzek nyugodtan tűrik a szekér közelségét, ha 
az emberek rajta, a vad által megszokott parasztok módjára, hango
san vannak.

Kisvártatva a suta elindul, továbballag, a bak követi, kiér a tisztás 
helyre, elfordul, farral van felém, majd visszafordul, egész hosszát 
mutatja, erre - vagy 60 lépésről - oldalba lövöm. Szabályszerűen 
jelzi a halálos sebzést, felpattan helyéről, továbbfut, megáll - Jacob 
súgja, lőjek még egyszer, de erre semmi szükség sincsen -, támolyog 
és eldűl.

Nagy az öröm! 314-edik őzbakom agancsa hosszúszárú, nagy ter- 
pesztésű, szép, szabályos hatos.

Egy kis idő nézegetésével és fényképezéssel telik el, amiben a 
szemergő eső sem akadályoz meg, aztán folytatjuk a barkácsolást, 
mert Popescu Bibi nekem azt mondta, hogy „egypár bakot” kell nála
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lőnöm, viszont a fővadásznak azt mondta, hogy két bakot lőhetek. 
Ha tehát még egy bakot lövök, házigazdám nem veheti szerénytelen
ségnek.

Nemsokára kiérünk annak a vágásnak szélére, amelyet május el
seje óta már ismerek, és felmászom egy lesállványra. Alighogy fel
érek, látom, hogy egész közel álldogál egy suta, és a tőlem lejtő vá
gás alsó részében egy bak hajszolja sutáját. Nagyon messze vannak 
tőlem. Megkísérlem a gidasírás utánzásával a sutát magamhoz csal
ni, ami sikerülne is, mert amint meghallotta a hangot, rögtön felém 
tart, de a bak útját állja és erőszakosan visszahajtja.

Egy darabbal odébb a szálas szélén, a vágás sarkánál, még egy 
lesállvány van. Úgy vélem, hogy arról előbb kapom lövésre a bakot, 
tehát sietek odajutni.

A másik lesállványról elsőben semmit sem látok. Megint megfujom 
a gidás sípot. Erre, ugyancsak a vágás alsó részéből, tőlem vagy 250 
lépésnyire, a cserjék közül előkerül két őz, és egydarabig futva tart 
felém. Elöl a suta, mögötte a bak. Ugyanakkor látom, hogy rajtuk túl, a 
vágásban még két őz, suta és bak kergetőzik. Tehát nem messze egy
mástól két üzekedő pár. Amikor a hozzám közelebb eső őzek a vágás 
sarkában, közel a szálas széléhez, rézsűt alattam vagy 160 lépésnyire 
vannak, látom, hogy a baknak elég magas, vastag, sötét agancsa van. A 
lesállvány oldalára teszem kabátomat, rátámasztom a puskát, megvá
rom, amíg a bak egész hosszát mutatva megáll, aztán rálövök.

A bak jól jelzi a sebzést, felpattan helyéről, és a hasbalőtt vad 
módjára, egy helyben tipródik. Közben a suta tőle elmegy. Mondom 
Jacobnak: - No ennek még egy golyó kell! Ismételek, és kissé elha
markodva lövök rá másodszor. A bak meg sem mozdul. Hibáztam! 
Jacob azt mondja, hogy alája lőttem. Ismételek, és gondosabban 
célozva lövök harmadszor. A bak mind a négy lábával egyszerre 
rugaszkodik el a földtől, nagyot szökken, és mintha oldalt dűlne, 
átveti magát egy magas gázcsomón.

- Ott fekszik! - mondjuk mind a ketten.
Lejövünk a lesállványról, s hogy ne kelljen a latyakos növényze

ten végiggázolva hasig átázni, megkerüljük a vágás sarkát, és a szál
erdő szélén lemegyünk oda, ahol a baknak - véleményünk szerint - 
feküdnie kell.
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Ámde nem fekszik ott. A rálövés helyén találunk vért, de nem 
sokat, a baknak pedig nyoma veszett, a vércsapát követni nem tud
juk. Egydarabig találomra keressük a vágás magas növényzetében, 
cserjék között és alatt s a sokféle fűben, gazban, majd betérünk a 
szálasba és fel-alá járva reméljük valahol meglátni, de mindhiába. 
Visszatérünk a vágásba, belebújunk minden bokorba, össze-vissza- 
járjuk a rálövés helyének környezetét, aztán megint nekimegyünk a 
szálasnak, és ezúttal már rendszeres beosztással pásztázzuk végig.

Egyszerre Jacob pisszent és int nekem, menjek hozzá. A bak vé
res sebágyát mutatja a rálövés helyétől vagy 200 lépésnyire.

Hogy a bak ennyire még el tudott jönni és sebágyából felkelt, bi
zony rossz jel. Megkerítése ezzel nagyon kérdésessé vált. Egydara
big az aránylag elég ritka szálerdőben lassan cserkelve, fel s alá lo
pakodva remélem a beteg bakot valahol meglátni, de ezúttal is nyo
ma veszett, eltűnt. Keresését tehát reggelre kell halasztanunk.

Jacob azt mondja, hogy megbízható vérebe van, azt majd kihozza 
a kereséshez. Csak ne találják meg az éjjel a farkasok, mert azok 
bizony nem hagynak meg belőle semmit!

Megállapodunk, hogy reggel 6 órakor a rálövés helyén találko
zunk, aztán nagyon hallgató kedvünkben megyünk a szekérhez, át
vágunk egy nagydarab erdőn, majd alkonyaitól egy 600 holdas, tel
jesen sík legelőn. Az országúton elválunk egymástól; Jacob a szeké
ren hazatér Görgénybe, én a számomra kirendelt gépkocsival beme
gyek Szászrégenbe.

Ma délután összesen 20 őzet láttam, ezekből hat volt bak és há
rom pár javában üzekedett.

Augusztus 8. Reggel 3/4 6-kor én érek elsőnek a tegnapi rálövés 
helyére. Aztán egy öreg vadőr ér oda, és 6 órakor megjelenik Jacob - 
nagy meglepetésemre - két kuvasszal. Hannoveri vérebet vártam, és 
meghökkentem, vagy legalábbis egy kis csalódást éreztem, amikor a 
két hófehér kutyát megláttam. Egyikük - ahogyan Jacob mondja - a 
tizenkét éves „Lotru”, a másik még csak hét hónapos és tanulni kezd. 
Lotrut nem győzi dicsérni, sokat tapasztalt, megbízható, okos kutya, 
és vérebnek kiválóan jó.
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Rávezetjük a rálövés helyére, de az éjjel is esett az eső és elmosta 
a vért. Lotru ugyan mutatja, hogy talált vért, egydarabig szimatol és 
keres, de nem követi a csapát. Rávezetjük a szálasban tegnap talált 
sebágyra, ezt is megszagolgatja, majd egyenes irányban elvezet róla, 
de látszik rajta, hogy nincsen a csapán.

Egydarabig követjük, aztán, hogy a keresésnek ez a tervszerűtlen 
módja úgysem célszerű, megint pásztázva járjuk végig a szálast. 
Jacob és az öreg vadőr pórázon vezeti a két kuvaszt, ez a fiatal ebnek 
nem tetszik, egyre ugat és nyivákol. Egy domboldalon felérve hal
lom Jacob füttyentését, majd halk hívását, hogy menjek hozzá. Azt 
mondja, előttünk egy őz fektéből felkelt és köztünk a lejtőn lefelé 
futott. Járása gyanús, mintha valami baja volna. Talán a sebzett bak 
volt.

Ebben azonban kételkedem. Azt mondom Jacobnak, lehetetlen, 
hogy a bak még él, hiszen tegnap este két golyó érte.

Megnézzük fekvőhelyét, ahonnan felkelt és friss vért találunk 
rajta. Ez aztán a meglepetés! Igazán nem értem a dolgot.

- Baj van! - mondom.
- Most már nincsen baj! - fele Jacob. - Mindjárt meglesz a bak, a 

kutyák lefogják.
Az öreg kuvasz máris izgatottan szaglássza a friss sebágyat. 

Jacob mind a két kutyát szabadon ereszti, mire azok mint a szélvész 
rohannak a lejtőn lefelé, amerre a bak menekült. Nehány másodperc 
múltán hallom vad csaholásukat alattunk vagy 300 lépésnyire, a 
szálasnak sűrűbb, bokrosabb részében. Erre már én is nekirugaszko
dom és lerohanok a kutyák után. Hangjukról, morgásukról hallom, 
hogy fogják a bakot.

Nem telik bele egy perc, már a kutyák mellett vagyok, és meg
könnyebbülve látom egy csomóban viaskodva, egymásba kapasz
kodva, hemperegve a két fehér kuvaszt és a vörös bakot. Izgalmas 
mozgókép. Lotru felülről a bak nyakát fogja, a fiatal eb a farába 
harapott. A bak védekezik, kapálódzik, a kutyák lemaradnak róla, 
ebben a pillanatban rálövök, de mivel éppen elugrott, bal combjába 
kapja a golyót. A fiatal kuvasz a lövéstől úgy megijed, hogy elfut, 
Lotru azonban megint elkapja és leteperi a bakot, mire végre nyakon 
lőhetem.
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Ennek a kétes esetnek megoldását tehát Lotrunak, az öreg ku
vasznak köszönhetem. Ha meg nem fogja, aligha kaptam volna meg 
a bakot, mert hiába cserkeltem volna utána. Hamarosan négyen ál
lunk körülötte és örülünk neki, Jacob, a fővadász, András bácsi, a 
vadőr, Lotru, az öreg kuvasz és jómagam, a tettes. Megcsodáljuk 
sötétbarna, vastag szárú, páros nyolcas, egyik szárán keresztes, derék 
agancsát. Tegnapi lövéseim hatását is megvizsgáljuk. Az első golyó 
bordái fölött erősen súrolta hátgerincét - ezért állt olyan görbe háttal, 
mintha hasba lőttem volna a második lövéssel elhibáztam, a har
madik golyó mélyen, szíve alatt ütötte át mellkasát. Mai lövéseim 
közül pedig az egyik combon, a másik nyakán érte. Ez a bak tehát 
„csak” öt golyómba került.

Kivisszük a bakot a szálerdőből a szomszédos mezőre. Ott nagy- 
nehezes sikerül az elszökött, ijedt fiatal ebet magunkhoz csalni. 
Fényképezés közbe megint megpermetez az eső, aztán az országúton 
rám várakozó gépkocsival 1/2 9-re bemegyek Szászrégenbe.

Drága és kevés az időm, ezért délután 1/2 3-kor Szászrégenből 
elutazom, a vonat ablakából aggódva nézem a zuhogó esőt, 1/2 4-kor 
Galonyára érkezem, és megint a vadásznyaralóban szállók meg.

Galonya (Maros-Torda megye)

Augusztus 8. Reggel még a görgényi Mocsárban kerestem tegnap 
megsebzett bakomat, délután 1/4 5-kor már itt, Galonyán indulok 
cserkelni. Szeretném pótolni, amit a minap elmulasztottam, szeret
ném galonyai ajándékbakomat meglőni. Az idő kiderült, sőt a nap túl 
melegen süt, amikor az Arsica nevű völgyben ballagunk fölfelé.

Kiss Károly, a nagyképü és nagyszájú magyar erdőőr az Arsica 
fölött a hegyoldalon felvezet egy kaszált tisztásra. Tegnap reggel ott 
tizenhárom őzet látott, s azt állítja, hogy két derék bak volt közöttük. 
1/4 6-kor, tehát kerek egy órával indulásunk után, a hirtelen lejtő 
tisztás szélén, egy jókora kőtömb és mogyoróbokor mögött takartan 
elhelyezkedem és sípolni kezdek.

Lassan, időnként szünetelve, sorjában megfujom a sípokat. Elte
lik vagy félóra, már a riadozó síppal lármázom, egyszerre a mögöt
tem ülő és ellenkező irányban, a sűrűség felé figyelő erdőőr megbök
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és a bokrok közé mutat. Odanézek, és vagy 40 lépésről meglátom 
egy keresztben álló őz négy lábát. Egész alakját mogyoróbokrok 
lombja takarja. A messzelátóval kutatok a lomb kis hézagaiban, 
hogy meglássam a fejét, de sokáig hiába vesződöm vele. Az őz moz
dulatlanul áll. Végre felfedezem a lombfüggönyön át a szemét és 
homloka felső részét, és kiderítem, hogy bak, de hogy öreg-e vagy 
fiatal, derék-e vagy hitvány, sehogyan sem tudom megállapítani.

Azon gondolkodom és habozok, megkockáztassam-e a minden
képpen bizonytalan lövést. Hiszen lehet ez a bak valami óvatos öreg, 
és jól járhatok az elejtésével. Látom a négy lábát és tudom hol a feje, 
hát elképzelem, hová kellene a mogyorólombon át lőnöm. Igaz 
ugyan, hogy ez a remélt öreg valami fiatal bak is lehet, s ami óvatos
ságnak látszik, esetleg nem egyéb gyávaságnál.

Mialatt ily módon tanakodom, a bak hirtelen felém fordul. A 
négy lába állásából látom, hogy egyenest szügyét fordította felém. E 
megmozdulása közben feje is megvillant a lombban, és úgy rémlett, 
hogy magas agancsát láttam.

- Megkockáztatom! - gondolom magamban. - Hiszen nem becsü
letbe vágó dolog, nem is nagy baj, ha hitvány bakot lövök öreg he
lyett. Nem egy elmulasztott, mert megkockáztatni nem mert lövést 
bántam már meg. Megkockáztatom! - gondolom -, és odalövök a bak 
sárga lábai fölé, a zöld lombba, ahol szügyét sejtem.

A bak felpattan a helyéről, megperdül és eszeveszetten rohan a 
sűrűségben, tőlünk távolodva és rézsűt lefelé. Recsegnek, ropognak, 
törnek a gallyak, aztán egyszerre csend támad.

Fekszik! - mondom. Nehány percnyi várakozás után keresni 
kezdjük. Keressük, keressük, de nem találjuk. Csak keveset vérzik, a 
sűrűség sötét árnyékában a vörösbama, vizes haraszton azt a nehány 
csepp vért igen bajos meglátni, azért csapán követni nem tudjuk és 
csak találomra keressük arra, amerre eltörtetni hallottuk. Két olyan 
helyre akadunk, ahol a bak elesett, de mindjárt továbbállt. Úgy vé
lem, valami rossz, nem gyorsan halálos lövése van, ezért negyedóra 
múltán abbahagyom a keresést, félórát várunk, aztán ismét megkísé
reljük a vércsapa követését. Ez egydarabig nagynehezen sikerül is, 
és azzal a haszonnal jár, hogy megállapítjuk, körülbelül merre ment 
el a bak. Megtudjuk, hogy abból a hajlatból, amelyben rálőttem, a
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gerincen át a szomszéd hajlatba ment. Ott aztán nehány lépésnyire a 
gerinc alatt, egy bokor tövében rátalálok. Fekszik, de feje fönt van, s 
engem néz. A megváltó golyóval véget vetek szenvedésének.

Nem jól jártam vele; ez alkalommal ugyan kár volt a lövést meg- 
kocáztatnom. A bak ugyan nagytestű, de hitvány agancsú, két éves 
hatos. A golyó jobb mellső és bal hátsó lábát magasan, közvetlenül 
szügye és hasa alatt törte el.

Galonyán tehát végeztem, holnap reggel visszamegyek 
Ratosnyára.

Füleháza (Maros-Torda megye)

Augusztus 9. Délelőtt 10 órakor érkezem Ratosnyára. Ebédig az 
idő naplóírással és az őzbakkoponyák kifőzésével telt el.

Délután 2 órakor ennek a vidéknek legjobb kísérőjével, Szabó 
Jenővel indulok cserkelni. Füleháza határában, a Jód-patak völgyé
ben, a Szekeres, Kukaj és Dániel nevű meredek árkok oldalain 
mászkálunk, keservesen fáradozva, igen nagyot, vagy három helyen 
sípolok is, de nem akadunk lőhető bakra. Mindössze három őzsutát, 
egy kis nyársas bakot és tizenegy szarvastehenet látunk. Este, sötét
ben - a változatosság kedvéért szemergő esőben - bandukolunk végig 
a Jód-völgyön és 1/2 10-kor érünk haza ratosnyai szállásomra.

Holnap reggel végre felmegyek a Moldovánkára.

Ratosnya (Maros-Torda megye)

Augusztus 10. Reggel 6 órakor, derült időben indulok két kísérő
vel, illetve poggyászhordozóval az iparvasút személyszállító kis 
kocsiján a Ratosnya-patakon, majd a Secu-patakon föl, a Moldo- 
vánka felé. Útközben viszontlátom Petrust, tavalyi kísérőmet, majd a 
Halas-patak torkolatát és alulról nézek be az Alsó-Topcilorba. Ez a 
döcögő és sok tolatással, vesztegeléssel járó utazás túlságosan soká
ig tart. Délelőtt 9 órakor érünk a Secubrad-patak torkolatánál célhoz. 
Onnan a dorongúton, amelyen most lovakkal vontatják le a fenyőtör
zseket - az állatkínzásnak egyik gyalázatos módja - nagy melegben, 
másfél óra alatt felgyalogolunk a havasra a vadászházhoz.
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Első benyomásom erről a helyről nem valami kedvező. A vadász
házat a tehénpásztorok istállónak használták - egy borjazó tehenet 
kötöttek a tomácos faház egyik szobájába -, bűzös a trágyától, körü
lötte is csupa tehénlepény, ajtaját s a lócákból a deszkákat eltüzelték.

A ház fennsíkon, őserdőből lett marhalegelőn áll. Csupa szürke 
tuskó, közöttük úgyszólván semmi növényzet, csak lelegelt, letapo
sott fű és marhatrágya. Jellegzetesen sivár kép a Kárpátokban.

Két emberem hozzálát a takarításhoz. A ház egyik szobáját vízzel 
és fenyőágakból rögtönzött seprűvel úgy-ahogy felmosták, aztán 
fekvőhelynek sok fenyőgallyat vágnak és hordanak be.

Hátizsákomból megebédelek, aztán lefekszem a gyepre sütké
rezni és aludni. Délután 2 óra felé arra ébredek, hogy fázom. Bebo
rult az ég, és hűvösen fuj a szél. Idefont 1600 méter magasságban, 
ahol az erdő már csupa fenyő, és áprilisban a nagykakas dürög, jóval 
hűvösebb a levegő, mint azokon az alacsonyabb területeken, ame
lyeken mostanában jártam.

1/4 4-kor csak azért indulok már cserkelni, hogy megmeleged
jem. Régi, elhanyagolt, helyenként már fel sem ismerhető cserkész
ösvényen, óriás kiterjedésű vágásban cserkelünk. Kísérőm Gliga 
Sándor, a román vadőr. Alig negyedórányira a háztól, a vágásban 
legelő marhát vélek látni. Egy nagy sárgásvörös test mellett egy jó 
val kisebb alak. - Egy tehén egy borjával, talán azok, amelyek a 
vadászházban trágyáztak - gondolom, és bosszankodom magamban.

Csak úgy félvállról nézek oda a messzelátóval, nem akarom, hogy 
a vadőr azt higgye, hogy 100 lépésről a marhát szarvasnak nézem. 
Szinte meglepődöm, amikor a messzelátóval a két vörös alakban 
mégis szarvasokat ismerek fel. Ugyanakkor lép mellém a vadőr és 
súgja: - A nagy bika!

Egy hatalmas bika! Háromszorta nagyobb a mellette álló tehén
nél. Lehajtja fejét és elballag. Hátulról látom széles terpesztésű, fe
kete, koronás agancsát.

Második benyomásnak ez a jelenet bezzeg nagyszerű. A vadőr 
azt mondja, ez a bika állandóan a területen tartózkodik, nem fél 
senkitől, nem törődik a pásztorokkal, s ha valamelyik kutya meg
ugatja, szembefordul vele. Agancsa már régen érett, nemrég egész 
közelről látta, páratlan tizennyolcas.
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A román vadászati törvény a szarvasbika elejtését augusztus 1- 
jétől kezdve engedi meg. Hogy a bikát miért nem lőttem meg, ma
gam sem tudom biztosan. Leginkább azért nem, mert nem is gondol
tam arra, hogy már augusztusban is lőhetek bikát, aztán sajnálnék is 
egy hatalmas kárpáti bikát bőgés előtt meglőni, amikor agancsa 
noha már nem barkás - mégsem tökéletesen érett. Elejtésének nagy 
örömét elteszem magamnak a bőgés idejére, remélem, hogy akkor is 
szerencsém lesz vele találkozni.

Továbbmegyünk, és hamarosan megint látok vadat. Egy közepes 
minőségű, hatos őzbak ugrik fel előttünk, riasztva fut egy darabig, 
majd tőlünk vagy 100 lépésre, a vágásnak egy kis hézagában megáll. 
Ráfogom puskámat, de a bak - mind a kettőnk szerencséjére - elin
dul, s a magas fűben eltűnik. Nem lett volna érdemes meglőni. 
Nehány lépéssel odébb egy sutát ugratunk fel.

Az ilyen kárpáti vágás az ember rombolásának eredménye. Az 
elpusztított őserdő romhalmaza. Csupa fehérszürke, korhadó tuskó, 
egymásra dobált rönk, ág, égnek meredő, elszáradt pózna. Régi 
kunyhók, kalibák romjai éktelenkednek benne. Általában sivár kép, 
de a vadnak kedvelt helye és nagyszerű legelője. A sok száraz, kor
hadt tuskó között az őstelevényben üde, tápláló anyagokban bővel
kedő növényzet burjánzik, térdig érő fű és embernél magasabb 
epilobium és málnahajtások. A vágás most szinte piroslik a málna 
sok érett gyümölcsétől.

Nagydarab ilyen vágáson cserkelünk végig, aztán a fennsíkról 
letérünk egy völgynek lejtő, széles hajlatba, mert - ahogyan a vadőr 
mondja - egy kiválóan nagy agancsú bak tanyázik most benne.

Megfelelő helyen, ahonnan messzire lehet látni, elhelyezkedem 
és sípolok.

Sípolgatok vagy félórát, de ameddig ellátunk, semmi, sem moz
dul. Visszamegyünk a fennsíkra, és más helyet keresek magamnak a 
sípolásra. Ott is félórát hiába kísérletezek.

Mendegélünk vissza a ház felé. Amerre járunk, a vágást annyira 
alkalmas helynek tartom a vad számára, nem tudom elképzelni, hogy 
nincsen benne őz. Meg kell még kísérelnem a sípolást. Egy kis föld- 
kupac mögött gödröt lelek, keresztbe száraz fatörzs fekszik rajta,
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ráülök és sípolok. A leáldozó nap éppen a látóhatár mögé tűnt, már 
nem vakít, mint az imént, amikor vele szembenézve cserkeltem.

Még csak a panaszos hangnál tartok, egyszerre nagyot roppanva 
eltörik alattam a combvastagságú fatörzs és belesüppedek a gödörbe. 
Készülök felemelkedni, de a mögöttem ülő vadőr kezével megérint 
és jobbra mutatva súgja, hogy: - Ott a bak!

Odanézek. Csakugyan ott sárgállik a zöld fűben, tőlünk vagy 100 
lépésnyire a bak. Rézsűt hátulról jött felém, és a hangos roppanásra 
megtorpant. Megnézem a messzelátóval, és úgy látom, derék vagy 
legalábbis vígan lőhető bak.

Nem merek sokat mozogni, kényelmetlen helyzetből és szabad 
kézből kell lőnöm, amit nem szívesen teszek. Az alkalmat elszalasz
tani azonban nem akarom.

Lövésemre a bak valami rövid, visításszerű, vékony hangot hallat, 
megugrik, támolyogva megy nehány lépést, megáll, tántorog és be
húzódik egy darab málnásba.

A vadőr utánarohanna, de nem eresztem. Kisvártatva nagyon las
san felécserkelek. A vadőr ég az izgalomtól és nyomon követ. Egy
szerre meglátjuk a bakot, amint a málnahajtásokon túl lassan, botor
kálva baktat, majd látatlanul nehány kis fenyő között állapodik meg.

Óvatosan közelebb cserkelek hozzá, és már csak 25-30 lépésnyire 
vagyok tőle, hallom zörögni, de nem látom.

A vadőr türelmetlen - s amint látom, tapasztalatlan - és minden
képpen neki akar menni. Csak erélyes kézlegyintéssel és szigorú 
képemmel tudom ettől visszatartani és mellettem helyén marasztalni. 
Szólnom ugyanis nem lehet hozzá, mert a bak meghallaná.

Biztos, hogy a bak nagybeteg, de az is biztos, hogy ha megriaszt
juk, még messzire elmegy, és megkeresése vesződséges dolog lenne. 
Ezért csendesen meg kell vámom a lövés alkalmát. Ilyenkor a türel
metlen vagy izgatott embernek kínszenvedés a várakozás. Nekem 
nem az, mert tudatosan cselekszem, tudom, hogy ha nem követek el 
hibát, meg kell kapnom a bakot. Mozdulatlanul állok és várok, hogy 
meglássam. Nem kételkedem, hogy még felkel sebágyából.

Nagysokára fel is kel, de csak megfordul, és mielőtt lőhetnék, 
megint lefekszik, és a magas növényzetben eltűnik. Tehát tovább 
várakozom. Megint eltelik egydarab idő, a vadőr türelmetlenkedik,
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izeg-mozog, tipródik. Csendre intem és lövésre készen figyelek. 
Végre felkel a bak és egy kis fenyő mögül előlép. Erre oldalba lö
vöm. Visszatántorodik, és hallom zuhanását, majd rövid vergődését.

- No, most már hozzámehetünk! - szólok Sándornak. Mindjárt ott 
is vagyunk mellette. Egy valamikor kidűlt fenyő gyökérzetének göd
réből kell kihúznunk. Gyomor- és béllövése van. Agancsa ugyan 
nem kiváló, de szép, derék hatos, és a tenger színe fölött ilyen ma
gasságban, havasi tiszta fenyőerdőben még nem lőttem őzbakot. 
Nagyon megbecsülöm. 344-edik őzagancsom.

Mialatt kizsigerelem, összevissza csípnek, szúrnak a havasi nagy 
muslincák.

Augusztus 11. A Moldovánkán töltöttem az éjszakát. Hajnali 4 
órakor keltem, 1/2 5-kor indultam, ötnegyedóra alatt leértem a vas
úthoz, és a lejtős sínpáron magától leguruló, fékezhető kocsin lemen
tem Secura, Petruc lakásáig. Ott megreggeliztem, és két kísérőmmel, 
a rokonszenves Gliga Sándor, román vadőrrel és az ellenszenves 
Bakos János, magyar napszámossal 1/2 8-kor indulok fel a Valka- 
luca nevű völgybe.

Másfél órás keserves kapaszkodás után, 9 órára érek fel a nagy 
katlan oldalán keresztbe vezető cserkészösvényre, és sípolni kezdek. 
Aztán sorjában végigsípolom az árkokat, hajlatokat a sózó mellett 
épült lesállványig.

1/2 12-kor felülök a nagyon alkalmatlanul megépített, már rozoga 
lesállványra és ott maradok délután 6 óráig, mert környezete annyira 
tetszik, bízom hozzá, hogy látok róla nagyvadat.

Ámde az idő megint elrontja esélyeimet. Gyorsan beborul, sűrű, 
vastag felhők komor, sötétes hangulatot teremtenek, és 1/2 4-kor 
kitör az égiháború. Mennydörgés, villámlás, záporeső. Alaposan 
megázunk, mégis helyemen maradok a magas lesállványon.

5 óra felé már csak csendesen esik az eső és 6 órára végre eláll. 
De akkor meg kísérőim javasolják, induljunk lefelé, mert az esőáz
tatta, csúszós, meredek, amúgy is rossz ösvényen csak lassan mehe
tünk, és beletelik két óra, mire lejutunk a fővölgybe, a vasúthoz.
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Nem ismerve a körülményeket és a távolságot, kénytelen vagyok 
a tanácsot megfogadni, 1/4 7-kor elhagyjuk az ígéretes leshelyet és 
elkezdünk a sáros ösvényen lefelé csúszkálni.

Nehány száz lépésnyire a lesállvány alatt megugratunk egy őzba
kot. Megint azt kell mondanom, mind a kettőnk szerencséjére nem 
lőttem meg, pedig már készülődtem megcélozni. Velünk szemben, a 
hajlat túlsó oldalán riasztva ment fölfelé, és néhányszor egy-két má
sodpercre megállt, de mindannyiszor megint elindult, mielőtt bele
kaptam volna a célzótávcsőbe. Sötét, de rövid az agancsa, jobb, hogy 
nem sikerült meglőnöm.

Egy darabbal lejjebb egy szarvastehenet látok a borjával, aztán 
kilépve 7 órára leérünk a vasúthoz. A két órára becsült menetelés 
csak 40 percig tartott. Felülünk a magától leszaladó kis vasúti kocsi
ra, és 1/2 8-kor Ratosnyán, a faluban vagyunk.

Füleháza (Maros-Torda megye)

Augusztus 12. Ma reggel nem mentem ki vadászni, nagyot pihen
tem az ágyban, ami az ilyen fáradságos vadászkiránduláson külön 
élvezet.

Délután megint Szabó Jenővel megyek cserkelni, mégpedig a 
Bánffy-uradalom Vereslunka nevű erdőrészébe, a fuleházai határ
ban.

4 órakor indulunk a faluból, az országúton vagy két kilométert 
megyünk a Maros mentén fölfelé, ott egy román parasztfiú a csónak
nak mondott, errefelé használatos, széles, lapos, teknőszerű alkot
mányon áttologat a rohanó Maroson, aztán túlsó partja fölött, a me
redek hegyoldalon felmászunk egy magas, sötét öregerdő övezte 
darabvágásba. Ezzel megzavarjuk egy őzsuta nyugalmát. A magas 
gazban nem látott meg, csak csörtetésünket hallotta meg, és előttünk 
iparkodik a hegyoldalon feljebb jutni. A vágás felső részében egy
mástól vagy 150 lépésnyire úgy helyezkedünk el, hogy a hajlatokkal 
és domborulatokkal vegyes terepen a vágásnak nagyjában minden 
részét figyelhessük.

1/4 6-kor egy jókora kőtömb mellett bújok meg és elkezdek sí
polni.
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Nagyszerű helyem van, gyönyörködöm a kilátásban. Közvetlen 
környezetem a magasan gazos, fiatal fenyőültetés, ennek kerete ős
bükkös. Mélyen alattam a Maros, túlsó oldalán az országút és rajta 
túl, az erdő alatt, a gyepen elszórtan kis lakóházak, innenső oldalán a 
vasúti töltés. A háttérben sötét, erdőborította hegyek.

Időnként messziről emberi zaj hallatszik fel hozzám, az országú
ton gépkocsik tülkölése vagy a vonat dübörgése. A délutáni napsütés 
a Maroson túl tarkára festi a tájat, de a Vereslunka már korán van 
árnyékban, és itt, a magas hegyek között, az árnyék bizony hűvös.

A Moldovánka idei bérlete ügyében ügyesen megfogalmazott le
velet kell a „Mures” vadásztársulat elnökéhez, Méra Viktorhoz ír
nom. A mai les idejét erre is használhatom. Előveszem a naplófüze
temet és írkálok. Közben ritkán sípolok és sűrűén nézek körül az 
alattam, fölöttem, körülöttem elterülő vágáson.

Félóra múltán abbahagyom a sípolást, a levél is megvan, tehát 
csak pipázom és figyelek. A kőtömb három irányban teljesen takar. 
Ha mellette a földre ülök, egyáltalán semmit sem látok. Ha felállók, 
éppen csak átlátok rajta. Az álldogálás mellette fárasztó, mert a hirte
len lejtő terepen lábam pihentetésére nincs egy tenyérnyi vízszintes 
hely, úgyhogy egy helyben állva is kapaszkodnom kell. De jó ilyen
kor a szögestalpú bakancs!

Tehát hol leülök nehány percre, hol felállók szétnézni. Azt gon
dolom, félórát csendesen várakozom, aztán megint sípolok.

1/4 7-re jár az idő, nehány percig álldogáltam, s éppen megint 
leülni készülök, amikor rézsűt fölöttem vagy 80 lépésnyire a gazban 
valami mozgást veszek észre. Mozog a gaz és benne valami sárgás 
folt. Őznek kell lennie, de - úgy vélem - nem lehet nagydarab, talán 
gida vagy fiatal suta; a magas növényzetben csak helyenként villan 
meg alakjának egy része, és gyengének látszik.

Nézem a messzelátóval, lesem az alkalmat, hogy meglássam a 
fejét.

Eltelik nehány perc úgy, hogy semmit sem látok belőle, csak on
nan tudom merre jár, hogy a gaz mozog fölötte.

Egyszerre felbukkan zöld takarásából, éppen csak a feje, és szinte 
meghökkenek. Olyan magas agancsot látok, amilyet élő őzbak fején 
még nem láttam. A füle mögött még egy arasznyi darab látszik belő
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le. A csodás látvány azonban mindjárt megint eltűnik, és már csak 
azt tudom, hogy ezt a bakot mindenképpen meg kell lőnöm.

Izgalmas tiz perc következik. A bak lassan ballagva, meg- 
megállva, legelészve, csipegetve, de folyvást takarásban, közeledik 
felém. Időnként felkapja fejét, ilyenkor látom csodálatosan magas 
agancsát. Egyszer egy darabot a nyakából is látok, és már azon töp
rengek, talán meg kellene kísérelnem nyakon lőni, de mivel olyan a 
helyzet, hogy csak szabad kézből lőhetnék, erről a kockázatos kísér
letről lemondok. Ezt a bakot biztosan kell meglőnöm!

Megint Várok, lövésre készen tartom a puskát, és időnként a 
célzótávcsővel nézem a bak fel-felbukkanó agancsát.

A távolság köztünk egyre apad, már csak 40 lépésre becsülöm, 
aztán látom, hogy a bak fölöttem vagy 30 lépésnyire olyan helyre 
kerül, ahol a növényzetnek egy kis hézagában legalább egy darabot a 
törzséből is meg kell látnom. Felemelkedem, odafogom a puskát, 
megjelenik a várt, széles vörös folt, és közepébe eresztem a golyót.

A bak elvágódik, egy helyben vergődik, majd nehány lépést a 
gazban lejjebb csúszik.

Odanézek, ahol Szabó Jenőt tudom. Fennállva lengeti kalapját. 
Messziről végignézte az egész színjátékot, és a maga helyéről jobban 
látta a bakot, mint én közelről.

Aztán mind a ketten megnézzük közelről, és nem győzzük cso
dálni - ahogyan később kiderült - a 30,5 cm hosszú agancsát.

Feltesszük arra a nagy kőtömbre, amely mellől vártam, és egy sor 
fényképet készítünk róla, hozzá méltó helyzetben, hátterében a Ma
ros mély völgyével.

Aztán levisszük a Marosig, a teknőben átkelünk a vízen, és az or
szágúton megvárjuk az értünk kirendelt kocsit.

Házigazdám, Klőzel, az őzbakot látva, csak annyit mond, hogy: 
Nem hittem volna, hogy a mi hegyvidékünkön ilyen agancs is terem!

Szabad időmnek - ami tulajdonképpen nincsen - végére értem. 
Holnap utazom haza, hátizsákomban hét őzbakkoponyával. A ma 
elejtett vereslunkai bak feje 345-dik őzagancsom. Az idén a tizen
harmadik.
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Sírok (Heves megye)

Szeptember 11. Farkas Jancsi estére hozott ki ide gépkocsiján, 
Budapestről körülbelül 130 kilométernyire. A „Damó” nevű, állító
lag 900 holdas, kincstári - annakidején Károlyi Mihálytól elkobzott - 
erdőterületet évi 1100 Pengőért látatlanul bérbe vette, én pedig - 
ugyancsak a körülmények ismerete nélkül - társultam hozzá. Az erdő 
szélén az egyik erdőőri lakásban megszálltunk, megháltunk, hajnal 
előtt 4 órakor keltünk, és 1/2 5-kor két erdőőrrel két irányban cser
kelni indultunk. Alighogy egymástól elváltunk, egy őzbakkal talál
koztam. A bak lőhető volt, de rézsűt felém fordulva állt, olyan volt a 
helyzet, hogy vagy 80 lépésnyiről szabad kézből kellett volna lőnöm, 
ezért lövésre készen vártam, hogy keresztbe forduljon. Ehelyett ész
revett és elugrott. Hűlt helye közelében még egy sutát a gidájával 
ugrattam el.

Aztán reggel 8 óráig cserkeltem, és szinte megrökönyödve, meg- 
botránkozva láttam, hogy ezzel a bérlettel szörnyen becsapódtunk. 
Az egész erdő csupa ritka, kopár szálas, csaknem semmi aljnövény
zettel. Semmi fiatalos, semmi sűrűség, semmi vágás, semmi tisztás, 
valósággal csupa sivárság, birkalegelőnek való terület.

1/2 9-re megjön Jancsi is, ő sem látott semmi vadat, nyomot is 
csak nagyon keveset.

Meg kell kísérelnünk ettől a bérlettől sürgősen megszabadulni, 
illetve a bérlet átvételét, ha lehet, megtagadni, és a már befizetett egy 
évi bért visszaszerezni. Ez okból délelőtt 10 órakor gépkocsiba 
ülünk és két óra alatt beszáguldunk Miskolcra, az állami erdőigazga
tósághoz, tanácsot és segítséget kérni. Estére ide visszajövünk és 
holnap reggel hazafelé indulunk.

Ratosnya (Maros-Torda megye)

Szeptember 17. Végre! Végre fönt vagyok a havason, és megint 
szarvasbőgés ideje van. Tizenegy hónap várakozás és számítgatás 
után megint a nagy évfordulóhoz, a vadászatban a legnagyszerűbb 
örömök, a leglesújtóbb csalódások, a legérdekesebb, legkomolyabb 
cserkészet küszöbére értünk.
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Egy hónapig az iramot erőltetve, keservesen dolgoztam, hogy 
rendben eljöhessek hazulról. Tegnapelőtt éjfél után indultam Buda
pestről, tegnap délután érkeztem Ratosnyára, ott ma reggel 1/2 7-kor 
keltem útra és délelőtt 10 órára értem ide, a Moldovánka-havasra, a 
vadászházhoz, ahol hozzáfogok vadásznaplóm legfontosabb fejeze
tének megírásához.

Nap közben levetkőzöm és meztelenül heverészem, sütkérezem 
és alszom szabad ég alatt, a napon. Itt fönt, a tenger színe fölött 1600 
méternyi magasságban, ragyogó, derült idő van, a szél csak gyengén 
legyez, s ahová a nap süt, ott nyári meleg van. Az árnyék természe
tesen már hűvös, még déli 12 órakor is.

Várom a délutáni cserkelés idejét. Azt mondják, a nyáron itt lá
tott bika még megvan és errefelé tartózkodik. Az első bőgést a Ma
ros völgyében f. hó 9-én hallották, azóta a bikák hol sűrűbben, hol 
ritkábban szólalnak meg. A Maros görgényi oldalán - ahol jóval több 
a szarvas, mint errefelé, a Kelemen-havas nyúlványán - már rende
sen bőgnek.

Kísérőm, a Juan Buta nevű vadőr, aggályoskodik. Azt mondja, 
nem jó ez a meleg idő, nem szarvasbőgésnek való. Pedig amikor 
reggel a hegyi iparvasút kis kocsiján Ratosnyáról indultunk, majd 
útközben mindaddig, amíg árnyékban jártunk, olyan hideg volt, hogy 
a vonat nehány utasa mind fázott.

Délután 3 óra felé, a vadászház előtt ülve, hallom az első bőgést. 
Tőlünk nyugatra, a nagy fennsík középkorú, fenyves borította részén 
szólalt meg egy bika. Egydarabig vígan folytatja, aztán nem halljuk 
többet.

Egyik poggyászcipelőm, a Brád-patak torkolatánál lévő erdészta
nyától harmadikat fordulva, délután 4 órára felhozta a nehány desz
kából összetákolt „ágy”-amat, és azt mondja, a Brád-pataknál egy 
szarvasbikával találkozott.

Ezek a szokott jelenségek szarvasbőgés elején.
1/2 5-kor cserkelni indulok, noha a tisztára derült égboltról még 

árad a nappali verőfény. Ez a cserkészet számomra csak azért neveze
tes, mert ez alkalommal vittem magammal első ízben 7/64-es, új Bren- 
necke-puskámat. Bizonyos okokból Lipcséből egyenest Szászrégenbe 
küldettem, és tegnap vettem át a régeni állomáson Popescu Bibitől.
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A Moldovánkából nekem kijelölt, aránylag nem nagy területen, a 
vadászháztól keletre eső vágáson cserkelek végig, de egyáltalán 
semmi vadat sem látok. Ellenben biztatóak egy derék bikának az 
ösvényen több helyütt látott, friss nyomai.

7 órakor sötét lenne, ha nem világítana a hold. 1/2 8-ra érek vissza 
a vadászházhoz. Estére nagyon lehűl a levegő, mégsem hallik bőgés.

Szeptember 18. Hajnali 5 órakor ébredek. Nem állíthatom, hogy 
az éjjel melegem volt. A vaskályhával fűtött vadászházban csak ad
dig van meleg, amíg a kályhában tart a tűz; márpedig nyugvóra térés 
után nem sokáig tart, hiszen senki sem rakja. Hiába, nincsen jobb 
szállás a szabadtüzes, nyitott kalibánál.

Aztán 1/2 6-tól 1/2 8-ig cserkelek. Tisztára derült az ég, helyen
ként deres a fű, és a ragyogó napkelte után gyorsan melegedik a le
vegő. Egy helyen a vágásban három tehén szagot kap tőlem és zö
rögve, dobogva menekül. Messziről hallik nehány bőgés, de a Mol- 
dovánkán egy hang sincsen.

Úgy látom, ennek a területnek bérelésével nagyon rosszul jártam. 
Elhallgatták előlem, hogy itt bőgés idején sem szünetel az erdészeti 
munka, jelen esetben a faszállítás. A Brád-patakban virradástól estig 
vontatják le a dorongúton a fát, s ez - parasztokról lévén szó - termé
szetesen olyan ordítozással jár, hogy ez a lárma végighangzik a ne
kem kijelölt egész területen. Ennek azt a részét pedig, ahová a lárma 
nem hangzik el, kirekesztették - utólag - a bérletből, mert a vadász
társulat egyik főkolomposa igényelte magának.

Gyanítom, hogy a területért előre fizetett 20.000,- Lei bért kidob
tam az ablakon, most elfecsérlem az esztendő legértékesebb idejét, a 
bőgés java napjait egy silány területen, és hiába örültem fél év óta 
olyan nagyon ennek az alkalomnak. Kétségtelen, hogy ezen a terüle
ten a szarvas - ez idő szerint - csak váltóvad; ezt várni, remélni pedig 
a vadászásnak az a módja, amelyből már nem kérek. Ezért a terüle
tért előre bért kérni, enyhén szólva, szemtelenség!

Egyébként „nyaralok”! Eltekintve attól, hogy csak a szarvasok 
kedvéért jöttem ide, szarvas azonban a területen nincs, nagyon jó 
dolgom van. Délelőtt 1/2 11-től délután 1/2 3-ig meztelenül fekszem 
a napon és pörkölődöm.
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Buta, a vadőr délelőtt csapázni volt, és azt mondja, hogy a fenn
sík északnyugati sarkában nehány tehénnel egy közepes minőségű 
bika jár. „Csak tizennégyes vagy tizenhatos” mondja, ami jellemző 
az idevaló emberek felfogására és tapasztalataira. Tegnapelőtt este 
Ratosnyán Petruc is azt mondta, hogy a Valkalucában egy idegen, 
nagy agancsú őzbakot tud, de „csak hatos”, és egy vastag agancsú 
bikát, az meg „csak tizennégyes”

Délután 3/4 5-kor a vadőrrel kiballagok a Farkas-féle határ felé, a 
terület északnyugati részébe, és ott, a letarolt ősfenyvesből lett lege
lőn, korhadó tuskók, gyökerek és rönkök között, nem messze egy 
sűrű fenyvestől, lesbe ülök. Buta egy darabbal odébb megy, hogy - 
mint mondja - más irányban leselkedjék. A nap még vakítóan tűz, 
aztán, hogy leáldozott, egyszerre hüvösödik a levegő, és megköny- 
nyebbülve ülök egy farönk mögött.

Egyszerre látom, hogy Buta kétrét görnyedve lopakodik felém, 
tőlem vagy 80 lépésnyire megáll és int, hogy menjek hozzá. Aztán, 
hogy nagy óvatosan mellé kerültem, azt mondja, hogy messziről, a 
fenyőfák között két tehenet látott, bizonyára bika is van valahol kö
zelükben.

A Buta által mutatott irányban megkísérlem a szarvasok megke
resését. Úgy csúszom-mászom feléjük vagy utánuk, hogy jobban már 
nem lehet, mégsem sikerül rájuk akadnom. Valamerre elmentek.

Amikor alkonyodik - ez idén először szólalok meg a bikák 
hangján. Nemsokára a fenyvesben felel egy bika. Egydarabig bőgünk 
egymásnak, a bika közeledik, már nincs messzebb 200 lépésnél, de 
besötétedik, holdvilágnál - ha nem kell - nem akarok bikát lőni, hát 
elhallgatunk. Végül messziről, két irányban még nehány bőgés hal
lik, miközben visszaballagok a vadászházhoz.

Szeptember 19. Csillagos, holdvilágos, csendes éjszaka után, 
hajnal előtt lenyugszik a hold, és rövid egy órára besötétedik. 5 óra 
felé világosodik keleten az égbolt alja. A vadászházban, kis szobám
ban pipázva s az ablakon kinézve várom az indulásra alkalmas idő
pontot. Nem okos dolog sötéttel nekimenni a szarvasoknak.

1/4 6-kor ugyan még csak gyengén virrad, mégis lassan 
kicserkelünk a vágásba. Ma vasárnap van, a Brád-patakon nem von
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tatnak le fát, nincsen lárma, kiabálás, olyan csendes, hangulatos a 
reggel, amilyennek az ilyen kárpáti területen mindig lennie kellene. 
A vágáson körbevezető ösvényen lassan végigmegyek és 8 órára 
visszatérek a vadászházba. Nem láttam semmi vadat s egy hangot 
sem hallottam. A meleg fokozódik, ma reggel már dér sem volt. Nem 
szarvasbőgésnek való idő ez! Egyetlen biztató jel, hogy a vadőr egy 
helyen az ösvényen egy nagy bika friss nyomait fedezte fel. Jóma
gam ilyenkor nem keresek és alig látok nyomokat, mert szemem 
mindig messzire elöl jár.

Buta nap közben megint nyomozni volt, és jelenti, hogy a terület
nek abban a részében, ahol tegnap este jártunk, de még messzebb 
tőlünk, egy nagy bika teheneivel az erdőből kijár a legelőre. Már 
nem írom, hogy fenyves, mert itt fönt más fa, mint fenyő, egyáltalán 
nincsen.

Délután igen nagyot találtam aludni. 1/2 1-kor ledűltem a lócára 
és 1/2 5-kor arra ébredtem, hogy fázom. Odakint még melegen tűzött 
a nap, de a házban hűvös volt. Hamar bekaptam kevés párolt almát - 
ebédelni elmulasztottam -, 5 órakor sietve kimentem a terület észak- 
nyugati sarkába, és 1/2 6-kor elültem a fenyves és legelő határvona
lán, a Buta által ajánlott helyen.

3/4 6-kor tőlünk nyugatra, az erdőben két bika szólal meg. A 
hangja szerint fiatal bika, nincsen messzebb 200 lépésnél. Buta azt 
mondja, a nagy bika is biztosan ott van a közelében, csak nem szól.

Lenyugszik a nap, hűvösödik, a bikák hallgatnak. Egyszerre Buta 
kezével megérint és bemutat az erdőbe, majd fülembe súgja, hogy ott 
a bika. Benézek a fenyők közé és alá, és meglátom egy szarvas négy 
lábát és szügyét. Mozdulatlanul áll. Nyakát és fejét az ágak takarják. 
Vagy 50 lépésnyire van tőlünk, de nincs mit kezdenem vele, mert 
nem tudom, bika-e vagy tehén, s ha bika, akkor sem tudhatom, lőhe
tő-e. Buta hangsúlyozva súgja, hogy „naaagy bika”! Könnyű neki! 
Ha vaktában meglövöm, és kis vagy közepes bika lesz belőle, vállát 
vonogatja, és beismeri, hogy tévedett és zsebre vágja a lődíját. Nem 
akarom a látatlan agancsú elejtését megkockáztatni.

A bika nehány percig nyugodtan áll, aztán a legelő felé fordulva 
elindul. Nincs messzebb az erdő szélétől tíz lépésnél. Lövésre ké
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szén várom megjelenését, de nem mutatkozik. Elment másfelé, nem 
került ki az erdő takarásából. A szél kavarog, talán szagot kapott.

Nehány perc múltán, megint bement az erdőbe, éppen irányunk
ban, vagy 20 lépésről egy vonuló szarvas hátát látjuk. Aztán zörgés, 
dobogás, dübörgés következik; úgy hallik, a szarvasok kergetőznek.

Aztán minden elcsendesedik, és nem látunk, nem hallunk semmi 
többet. Az a gyanúm, hogy a szarvasok szagot kaptak tőlünk és kö
zelünkből megléptek. Biztos, hogy az erdőből ott akartak kivonulni a 
legelőre, ahol őket vártuk. Hogy visszafordultak, csak az okozhatta, 
hogy észrevettek.

7 órakor felcihelődünk és visszaballagunk szállásunkra. A va
dászházzal szemben lévő lejtőn, a legelőn, sötéttel egyet bőg egy 
bika. Északnyugaton az égbolt alja felhősödik. Amióta itt vagyok, 
ezek az első felhők.

Szeptember 20. Még éjszaka van, de a telihold vakít, amikor 5 
órakor a vadászháztól elindulunk és északnyugatnak tartunk. Két 
bika ímmel-ámmal bőg. Egyik a házzal szemben lévő oldalon - ezt 
hangjáról már ismerjük -, a másik messze előttünk. Mivel a szél ép
pen onnan fuj, kihasználjuk a kedvező alkalmat, és felé tartunk. Ám
de mire a legelő szélére érünk, a bika már az erdőben bőg. Ez az 
erdő a már említett, középkorú fenyves. Helyenként sűrű, helyenként 
ritkás, hézagos. Tele korhadó tuskókkal, rönkökkel. Mindent beborít 
az araszos vagy még vastagabb moha, s az ember csaknem térdig jár 
a fekete áfonyában, és helyenként hasig a páfrányban. Nagyszerű 
helye ez a szarvasoknak. Nincsen benne út, sem ösvény, nem lehet 
benne zajtalanul járni, és a bikát meglepni, mégis azt mondom kísé
rőmnek, bemegyünk a bikához. Bőgve megyek neki! Látom, hogy a 
vadőr bízik tudományomban, mert helyesli tervemet. A szél irányára 
ügyelve, félkörben alája kerülve, időnként egyet-egyet bőgve, zörgé
sünkkel csak annyiban törődve, hogy lehetőleg kevés és halk zajt 
okozzunk, igyekszünk a bika, illetve a bikák közelébe jutni. Mert 
ketten bőgnek ám! Az egyik gyakrabban, hosszasabban és magasabb 
hangon, a másik - bizonyára az öregebbik - ritkábban és mélyebben, 
csak egyet szólva. Hol úgy rémlik, hogy már csak 150 lépésnyire 
lehetünk tőlük, hol meg jóval messzebbről hallik a hangjuk. De ke
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veset és ritkán bőgnek, hosszú szüneteket tartanak s végül egészen 
elhallgatnak. Már azon vagyok, hogy véget vessek a kísérletezésnek 
és visszaforduljak, de a remény s a vágy tovább hajt. Úgy gondolom, 
egy kis szerencsével találkozhatnék ebben az érintetlen, buja renge
tegben egy derék bikával, hiszen az is még jár-kel teheneivel vagy 
magában tehenet keresve.

Kilátok a fenyők közül egy tisztás dombtetőre. Azt gondolom, 
kiülök a dombhátra, meglapulok egy rönk mögött és várok. Hátha 
kijön valami derék bika a tisztásra.

1/2 7-re jár az idő. A nap már régen felkelt, de a magas fenyők 
még árnyékot vetnek rám. A bikák elhallgattak. Utoljára tőlünk vagy 
200 lépésnyire bőgött az egyik. Megkísérlem ingerelni. A tehenet 
kergető bika hangját utánzóm, majd elhallgatok.

Vagy tíz perc telt el csendes várakozással, egyszerre tőlem vagy 
60 lépésnyire, az erdő szélén, a domboldal alján, a sötét háttérben 
megjelenik egy nagy agancs. Lassan emelkedik feljebb és megáll. A 
messzelátóval vizsgálom az egyenest felém néző bika fejét. Nagy
szerűjelenség! A bika egydarabig mozdulatlanul áll, majd hátrahajt
ja  agancsát, felém nyújtja fejét és kétszer nagyot bőg. Látom, hogy 
nem sokágú, nem is vastag, de igen nagy agancsa van. Egy pillanatig 
habozok, meglőjem-e, de belátom, hogy ezt a bikát itt elereszteni 
badarság lenne. A bika lassan elfordul, egy fenyő mögé lép, de lá
tom, hogy másik oldalán mindjárt előkerül takarásából. Ráemelem 
puskámat, s amikor a bika a fenyő mögül előlép és megint felém 
fordulva megáll, szügyön lövöm. Helyben eldűl, nehány másodper
cig még vergődik, aztán elterül.

Juan Buta egész ábrázata csupa mosoly. Kalapot emel és kezet 
nyújt. Csak alig nehány szót tud magyarul, mégis azt mondja: - Ez 
szép volt!

Hatalmas testű, hanyatló, öreg bika. Páratlan tizenhatos. Jobb 
szárán nyolc, bal szárán öt ága van. Aránylag vékony, de igen hosszú 
az agancsa.

Boldogan, megelégedetten ülök mellé, nézegetem, bírálgatom, 
gyönyörködöm benne. Egy kárpáti bikánál pompásabb, nagyszerűbb 
vadászzsákmány nincsen.
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Három óra hosszat várok, amíg a nap az égbolton annyira feljut, 
hogy besüt a tisztás szélén a fák alá és megvilágítja a bikát. Aztán 
egy sor fényképet készítek róla, ott, ahol elesett. 11 órakor bics
kámmal levágom a fejét, ezt Buta hátára veszi, és visszamegyünk a 
vadászházhoz.

Délután 5 órakor indulunk, és egy óra hosszat egyenest északnak 
megyünk. Mindvégig a letarolt és legelőnek használt terület és a sűrű 
fenyves között járunk, míg csak a vízválasztón túl, egy hajlatban, 
jókora rétre nem érünk. Odamenet négy siketfajdkakast röptettünk 
fel. Jellegzetes havasi jelenségek! A rét közepén egy bika legel. Fia
tal, páratlan tízes. Agancsa nagyon hasonlít egy húsz évvel ezelőtt, a 
Máramarosban lőtt bikáméhoz. Kísérőm biztat, hogy lőjem meg, 
amit nem szívesen hallok tőle, mert a bika igazán nem elejtésre érett, 
s a vadőrt derék, ügyes embernek ismertem meg. Úgy látszik, min
denképpen biztosítva akarja látni a bikánként neki járó 2000 Lei lő- 
díjat. Remélem, még megkapja a moldovánkai második bikámért is.

A kis tízes egydarabig békességben legel, hanem aztán szagot kap 
tőlünk - a szél ugyanis tőlünk egyenest felé fúj -, és vágtatva távozik 
a rét túlsó oldalán az erdőbe.

Aztán 6-tól 7-ig a rét szélén, egy tuskó mögött, a földön heve- 
részve remélünk még vadat látni. De besötétedik, az üres tisztást 
csak a hold világítja meg, és csalódottan ballagunk vissza szállá
sunkra.

Este 8 órára beborul az ég, és a vadászház tornácáról hallgatjuk 
egy bika bőgését azon a tájon, ahonnan éppen eljöttünk, valahol kint, 
a nagy legelőn.

Vacsora és naplóírás után elfűjom a gyertyát és ledűlök a fenyő
gallyas lócára. Élvezem a magányt. A vadőr és házőrző napszámo
som a ház mögött a lejtőn, egy darabbal feljebb, külön kalibában 
tanyázik. Olyan csendesen vannak, mintha itt sem volnának. Már 
elvettem kedvüket attól, hogy hangosan beszélgessenek. Szobámat 
csak a kályhában a tűz és az ablakon gyengén beszűrődő holdvilág 
világítja meg valamennyire. Az ajtó tárva-nyitva, hogy a felesleges 
meleg kiáradjon rajta és bejöjjön helyébe a fenyőillatos, friss havasi 
legelő. Pipázgatok és elgondolkodom azon, hogy egész évben dolgo
zom ezekért a boldog, békés napokért és hangulatos estékért. Egy
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szerre csak valami egyenletes, hangos zörgést hallok. Olyan régen 
hallottam, hogy hamarjában rá sem ismerek, az eső veri a fazsinde
lyes tetőt.

Szeptember 21. A tegnap esti eső csak hitegetés volt, nehány 
perc múltán elállt és ma reggelre megint kiderült.

Hajnal előtt, 5 órakor én ébresztem a kalibában két emberemet. 
Úgy látszik, a vacsorára fogyasztott szarvasbikahústól igen nagyot 
alusznak.

1/4 6-kor, a virradás kezdetén kimegyünk a vadászháztól keletre, 
a vágásba.

A vadászatban rendszerint minden másképpen történik, mint aho
gyan az ember várta vagy előre elgondolta. Amikor augusztus elején 
itt jártam, a terület más részét nem is láttam, csak ezt a nagykiterje
désű vágást, s ebben mindjárt egy nagy bikával és két őzbakkal ta
lálkoztam. Előre örültem, ebben a vágásban szeptemberben cserkel
ve, két nagy bikát lőni. Most pedig úgy van, hogy éppen a vágásban 
nem látok vadat. Ezt bizonyára csak a Brád-patak felől virradástól 
besötétedésig felhallatszó lárma, kiabálás okozza. Ma reggel sem 
látok egyebet, csak egy szalonkát és egy siketfajdkakast röptetek fel 
az ösvényről. Friss szarvasnyomot sem találunk. Úgy látszik, az 
augusztusban látott nagy bika elhagyta nyári helyét - ami egyébként 
a természet rendje szerint van -, és ki tudja, merre csavarog, udvarol. 
Egy-két bőgés hallik messziről, nyugat felől, egyébként csendesen 
telik el a reggel, és 8 órakor megint a vadászházban vagyok.

Nap közben egy kis izgalom támad a vadászházban. Buta már 
reggeli után kiment a területre nyomozni. Déltájt beállít hozzám 
Petruc, tavalyi kísérőm a Halas-patakból, és hív, menjek át vele 
akárcsak egy-két napra a Valkalucába, mert a Zepode-Plaje nevű 
árokban egy biztos, derék tizenhatos bikája van. Egy órával később 
visszajön Buta és jelenti, hogy két derék bika és egy medve járását 
nyomozta ki. Amikor hallja, hogy Petruc a Valkalucába hív, nagyon 
elkedvetlenedik. Rosszul esik látnom, mennyire búsul és bosszan
kodik. Habozok, mitévő legyek. Petruc a maga tizenhatosát biztos
nak mondja. A vadászatban általában, de különösen a Kárpátokban, 
minden alkalmat azonnal meg kell ragadni. A halogatással az ember
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rendszerint elkésik. Nem akarom, hogy Petruc és feljebbvalói ké
sőbb azt mondják, elmulasztottam egy biztos bikájukat meglőni. Az 
efféle szemrehányás igen hosszú életű szokott lenni. Hosszas tana
kodás után megállapodtunk - Buta is beleegyezik -, hogy legfeljebb 
két napra lemegyek a Valkalucába. Addig Buta folytatja a maga 
bikáinak és medvéjének figyelését.

1 órakor Petruccal útnak indulok, 2-kor lent vagyok a Secu- 
patakban, a hegyi vasútnál, ennek egy kis kocsijával húsz perc alatt 
leszaladunk Petruc lakásáig, onnan 3-kor indulunk, és 4 órára felérek 
a Zepode-Plaje katlanszerű, felső végébe, ahol Petruc ma reggel a 
tarvágásban másfél óra hosszat nézte, figyelte, hallgatta az erősen 
bőgő, derék tizenhatost.

A bika reggeli helyével szemben lévő hegyoldalon, ugyancsak 
tarvágásban - hiszen az egész Zepode-Plaje csupa tarvágás -, 4 óra 
után letelepedtünk és vártunk. Tehát a moldovánkai vadászháztól a 
Zepode-Plaje felső végébe három óra alatt jöttem el, ami ugyancsak 
tekintélyes teljesítmény. És lekerültem a tisztára fenyveserdőből a 
túlnyomórészt bükkösbe.

Kisvártatva velünk szemben, alattunk zörgést hallunk, és egy 
gyenge őzbakot látunk sietősen hegynek menni. Nemsokára ismét 
zörgést hallunk alattunk az árokban, és egy parasztot, valami csavar
gó favágót látunk az árok alján fölfelé baktatni. Ha útirányát betart
va, az árok közepén végigmegy, a katlan oldalaiban valahol gyanított 
és remélt bikát természetesen elzavarja. Petruc lesiet az árokba, és 
haragjában a parasztot úgy vágja pofon, hogy az nyomban elterül, 
majd fennhangon mentegetőzve visszafordul és leballag, amerről 
jött.

Mármost, hogy a pofonvágott paraszt hangos beszéde miatt-e, 
avagy más okból, de Petruc tizenhatos bikája nem mutatkozik és 
hangjával sem jelentkezik.

1/2 6-kor magasan, fölöttünk néhányszor bőg egy bika. Aztán, 
hogy elhallgatott, a tülökkel bőgök neki, de nem felel. Alkalmasint 
átvonul a gerincen a szomszédos Valkalucába.

Az árok túlsó oldalán, de nálunk jóval lejjebb egy őzbak kezd ri
asztani és jó darabig folytatja. A messzelátóval vagy 400 lépésről jól 
látom, hogy derék bak.
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6 óra után felcihelődünk és átmászunk a gerincen a Valkalucába. 
A sózó közelében öreges hangon bőg egy bika. Megkísérlem megkö
zelítését, s mivel a köves, meredek ösvényen zajtalanul járni nem 
lehet, bőgve lopakodom felé. Sajnos, a szél is éppen felé fuj, a bika 
elhallgat és valamerre meglép. A sózós tisztáson csak egy tehenet 
látok, aztán a gyalázatosan meredek sáros, csúszós ösvényen leme
gyünk a kalibához, amelyet Petruc, nagy bután, a valkalucai völgy 
legaljában, a patak mellett épített meg. A cserkészésre alkalmas , jó ” 
helyektől olyan messze van, hogy minden cserkészetet megelőzően, 
majd utána, legalább egy órát keservesen kell mászni. Már azon 
gondolkodom, ne menjek-e le éjszakára Secuba, Petruc házába, mert 
a Zepode-Plaje katlana, a tizenhatos bika bőgőhelye onnan csak egy 
óra járásra, ellenben a valkalucai kalibától másfél órai - nem járásra, 
hanem - keserves kapaszkodásra van. Arra a kérdésemre azonban, 
van-e nála bolha, azt feleli Petruc: - Hát akad egy-kettő! Erre lemon
dok arról, hogy házában, ágyában háljak meg.

Szeptember 22. Az éjszaka a túlfűtött kis kalibában utálatos volt. 
Izzadva aludtam. 4 órakor szólt az ébresztőórám, majd 1/2 5-kor, 
holdvilágos éjjel nekirugaszkodom a komisz kapaszkodónak. Egy 
óra múltán, az izzadástól átnedvesedve, fent vagyok a gerincen. A 
Valkalucában három bika bőg. Egyikük hangja fiatalos, a másik 
kettőé érettebb. Nem törődünk velük, hiszen a Zepode-Plajeban 
Peruc biztos tizenhatosát, a terület legnagyobb bikáját akarom meg
lőni.

Virradással cserkelünk az északi lejtőn, az új ösvényen, a bika 
helye felé. Útközben alattunk egy tehenet látunk.

Aztán odaérünk, ahonnan a katlan túlsó oldalán a bikát meg kel
lene látnunk és meg lehetne lőnöm, ha ott volna, ahol Petruc teg
nap reggel látta. Ámde nincs ott! Az ördög tudja, merre csavarog. 
Talán a szomszédos Halas-patakban. Ugyanis az a feltevésünk, hogy 
ez a bika azonos a tavalyi, sokat, hiába lesett és keresett Halas-pataki 
bikánkkal. Nagyon szeretném meglőni!

Tegnapi helyén látunk egy csapatban két tehenet, egy borjút és 
három nyársas bikát, majd később visszamenet, illetve Secu felé
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tartva, két együtt járó, egymással játékosan hancúrozó, fiatal őzbakot 
nézegetünk. 9 órára lent vagyok a völgyben, Petruc házánál.

A délutáni cserkészetre vissza akarok menni a Moldovánkára, de 
ha bevárom a délután fölfelé menő vonatot, már csak estére érnék fel 
a havasra, ezért 10 órakor gyalog vágok neki a hosszú és rossz útnak, 
és déli hőségben, napsütésben, négy órai menetelés, mászás után, 
délután 2 órára felérek a moldovánkai vadászházhoz, és úgy érzem, 
mintha hazajöttem volna.

Félórával később mennydörgés, villámlás, zuhogó záporeső hoz 
egy kis változatosságot a már megunt, szép időjárásba.

A derék Juan Buta boldog, hogy megint vele vadászom. Estére 
kimegyünk nyugatra, a fenyves egyik tisztására, ahol egy derék bika 
jár, és a medve is több ízben megfordult. Ott üldögélünk sötétig, de 
szeles az idő, nem látunk vadat és bőgést sem hallunk.

Sötéttel ballagunk vissza a vadászház felé, és útközben egy csa
pat szarvast ugratunk meg. Csak futásuk dobogását hallom. Késő 
este a szél viharrá erősödik.

Szeptember 23. Egész éjjel esett az eső és vígan szakad hajnal
ban, majd reggel is. A szél is egyre fuj, nincsen célja reggeli cserké
szetre kimenni.

Buta nap közben kétszer kimegy a területre nyomozni. Délelőtt a 
vágásban jár, de az ösvényen nem talál nyomot. Pedig nagyon bíz
tam ehhez a szép helyhez! Hiába, a Brád-patakból felhallatszó lárma 
elzavarja onnan a vadat. Ellenben korán délután más, izgató hírt hoz. 
A medve rátalált bikám Buta által beföldelt maradványaira, kiásta a 
húst, evett belőle, és amit meghagyott, azt Butánál alaposabban ta
karta be földdel. Lódög kellene oda és magasülés föléje! Napok óta 
próbálok erre a célra olcsó lovat szerezni, de még nem sikerült. 
Ezenfelül Buta a fenyvesnek egy távoli tisztásán egy igen derék bi
ka, egy kisebb bika és egy tehén ma reggeli, eső után való nyomait 
találta. Azt mondja, a nagyobbik bika nyomai igen nagyok.

Ma estére tehát választanom kell. A medvét vagy a nagy bikát 
lessem. Valóban nehéz a választás, és csak hosszas habozás után 
döntök a bika mellett. Utóvégre szarvasbőgés ideje van, medvére
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esetleg tavasszal is lehet vadászni, ezenfelül egy kiváló bika - leg
alábbis nekem - többet ér egy medvénél.

Nehány perccel 5 óra előtt Butával elindulok, és háromnegyed 
óra múltán a fenyvesből kiérünk egy nagy rétre. Alighogy kibújtunk 
a fák közül, a hátam mögül mellém került Buta hirtelen lehasal és 
elibénk mutat. Mindjárt meglátom a réten egy kis facsoporttól nagy
részt takart szarvas alakját. Természetesen én is lehasalok. A szarvas 
lassan lépkedve előkerül a takarás mögül. Fiatal, nyolcas bika. Ked
vetlenül harap egyet-egyet a sarjúból, félhangon egyet bőg, a szabad 
réten lefekszik, fektében is bőg egyet, nehány perc múltán felkel, 
elballag, és a rét túlsó, felső sarkán betér az erdőbe.

Erre hamar feltápászkodunk és, egy hatalmas dűlt fenyő korhadó 
törzse mögé húzódva, lesbe ülünk. Mindjárt látom, hogy helyünk 
nem valami jó. Egyrészt az a baj, hogy a fatörzs nem jól takar; amint 
fölötte elnézni akarunk, a vad bizonyára észrevesz. Másrészt a rét
nek csak felső negyedét látjuk, az azon alul hirtelen lejtő terepre nem 
látunk le. De elkéstünk attól, hogy más, alkalmasabb helyet keres
sünk magunknak, hiszen a Buta által ezen a helyen megállapított 
három szarvas közül az egyik már átvonult a réten. Tehát maradunk 
a fekvő fatörzs mögött. Háttal nekidűlve ülök teljes takarásban, és 
egyelőre oda se nézek a rétre.

Eltelik nehány perc. Egyszerre csak Buta megérint és súgja, hogy
- tehén!

Lassan megfordulok, a fatörzs fölött kikandikálok a rétre, és tő
lünk vagy 80 lépésnyire meglátom a már mereven felénk néző tehén 
fejét. Már észrevett bennünket, pedig nem láthatott belőlünk többet, 
csak fejünk búbját a szemünkig. Nem tudja kinek, minek véljen, 
hegyeseket lépkedve, lassan feljebb kerül a rét lejtős részéről, meg- 
megállva és felénk figyelve áthalad mellettünk a rét sarkán. Nehány 
perc múltán a tehén csapáján megjelenik az előbb látott fiatal bika, 
és éppúgy viselkedve, mint a tehén, megy utána.

- Rossz a helyünk! - mondom Butának, szétnézek, jobb helyet, 
illetve jobb takarást nézek ki magamnak, és a rét felső szélén egy 
fenyő alsó ágaitól takartan, töve mögé lapulok. Buta tőlem öt-hat 
lépésre egy másik fenyő mögé hasal le a földre. Ott várjuk, lessük a 
Buta által kinyomozott „nagy” bika megjelenését.
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Eltelik egydarab idő, alkonyodik, nagy a csend, bőgést nem hal
lunk, egyszerre csak Buta hozzám csúszik és a rét nyugati széle felé 
mutatva, izgatottan csak azt súgja: - Vigyázz! Jön! -, és mint a kígyó, 
csúszik vissza a helyére.

Nézek, figyelek a mutatott irányba, de semmit sem látok. Eltelik 
megint nehány perc. Buta egyszerre megint gyorsan hozzám mászik 
és az izgalomtól lihegve mondja: - Óriás bika! Maaare! Még nem 
látni olyan! Megy le a réten! -, és máris mászik négykézláb ki a rétre 
és int, hogy kövessem.

Kimászunk a rétre addig, ahol a terep megtörik és hirtelen lejt, 
onnan lelátunk a rét alsó részére is, de a bika eltűnt. Buta nem győz 
sopánkodni és egyre hajtogatja: - Óriás bika! Maaare! Arra a kérdé
semre, van-e akkora, mint a tegnap lőtt tizenhatosom, megvetően 
mosolyogva felel: - Sokkal nagyobb!

Tehát egy elmulasztott, elveszett, talán soha vissza nem térő 
esély. Az efféle emberek ugyan túlozni szoktak, de Buta sokat ta
pasztalt vadász, a szemén láttam és remegő hangján hallottam, hogy 
ezúttal oka volt az izgalomra.

Sötéttel ballagunk vissza a vadászházhoz, bízva a holnapi nap
ban; holnap péntek van!

Szeptember 24. Nem kell, hogy az órám ébresszen, 1/2 4-kor ma
gamtól ébredek, kiszólok a kalibába, rakják meg szobámban a tüzet, 
felöltözöm, megiszom az estéről maradt, felmelegített teámat, és 1/2 5- 
kor Butával útnak indulok. Derült, hűvös az idő, s a már háromnegye
dére fogyott holdtól megvilágított növényzeten csillog a harmat. Csupa 
fénylő, meg-megcsillanó gyöngyszem a holdvilágos éjszakában, a 
sötét földön. Az erdőben, közvetlen mellettem nagy robajjal kel 
szárnyra egy siketfajdkakas, és suhogó számycsapásokkal száll el a 
sötét fenyők között. Lassan ballagunk, sok időnk van virradásig. Nem 
messze attól a tisztástól, amelyen Buta tegnap este az „óriás” bikát 
látta, leülünk egy farönkre és váijuk, hogy teljen az idő.

Amikor virradni kezd, nagy óvatosan kilopakodunk a tisztás nyu
gati, felső sarkára, és vagy 80 lépésről mindjárt meglátjuk egy szar
vas vörösesszürke alakját. Buta örömében túllő a célon, és azt 
mondja: - Ott a bika! Jaj, de szép!
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Ezúttal azonban túlzott, mert a messzelátóval mindjárt megállapí
tom, hogy csak a tegnap este látott nyolcas legel a réten. A bika 
megint úgy tesz, ahogyan tegnap tett; lefekszik a fűre és lustán bőg 
egyet. Aztán mindjárt feltápászkodik, ide-oda lépked, fejét ide-oda 
forgatja, egyszerre csak futásnak ered és a terep domborulata alá 
tűnik. Ugyanakkor mellettem vagy 60 lépésre egy disznó baktat át a 
rét sarkán. Ezzel itt, most, természetesen, nem törődöm.

Buta később azt mondja, a nyolcas bikán túl három tehenet is lá
tott, s a szarvasok a disznótól ijedtek meg.

A nyolcas a rét alsó végén még kétszer bőg, aztán nem látunk és 
nem hallunk semmi többet.

Megvirrad, köd támad, vagy félóráig tart, amíg a napsugarak 
szétoszlatják a ködöt, és megint végiglátunk a réten. Aztán 7 óra felé 
fogytán vagyok reményemnek, felcihelődünk és elballagunk.

Elcserkelünk oda, ahol négy nappal ezelőtt a bikát lőttem, és azt 
látjuk, hogy a medve az éjjel - vagy talán tegnap este - megint ott 
járt, a bika elföldelt maradványait kikaparta és teljesen elfogyasztot
ta. 9 órára a vadászházhoz érve Gore nevű házőrző napszámosomat 
leküldöm Secu-Bradra, az erdészeti tanyára, kísérelje meg az itt is 
csak röviden „zsidó”-nak mondott vállalkozótól agyonkínzott lovai 
közül egyet számomra, illetve a medve számára olcsón megvásárolni.

Reggeli után Buta megint nyomozni megy, amiben valóban mes
ter. Déltájt azzal a hírrel tér vissza, hogy a vágásban a nagy bika és 
egy tehén friss - ma reggeli - nyomait találta. Nagyon lelkesedik érte, 
hogy elsősorban ezt a bikát kellene meglőnöm. Azt mondja, csülök
nyoma még szélesebb, mint az általa tegnap este a fenyves tisztásán 
látott „óriás” bikáé. Nekem is ennek elejtésében telne legtöbb örö
möm, mert ez bizonyára az a bika, amelyet augusztusban itt láttam, s 
amelynek megkímélése miatt annyira megszóltak. Csak az a baj, 
hogy ez a bika nagyon valószínűleg csak éjjel jár a vágásban, reggel
re elmegy a szomszédba, a moldovánkai területnek abba a részébe, 
amelyet bérletemből kirekesztettek.

Gore meg Secu-Bradról azzal a jelentéssel tér vissza, hogy noha a 
zsidónak egy tönkresántult, hasznavehetetlen, maholnap biztosan ki
múló lova van, azt nekem eladni nem hajlandó. Tehát nem tudok a med
vének döghelyet készíteni, hacsak nem lövök hamarjában még egy bikát.
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Délután már 1/2 5-kor indulunk, és 1/4 6-kor a fenyves tisztásá
nak keleti szélén, a már reggel megkeresett és elkészített leshelyen 
letelepedünk a nagy bikát várni. Ha ott jön ki a havasi rétre, ahol 
tegnap, és ha úgy tesz, ahogyan tegnap tett, nagyszerűen lövésre 
kapom. Ámde - tudatosan ismétlem - a vadászatban rendszerint min
den másképpen történik, mint ahogyan azt az ember elgondolta. Ott 
ülünk sötétig és nem látunk, nem hallunk semmit. Mintha nem is 
szarvasbőgés ideje volna.

Csalódottan ballagunk sötét éjjel vissza tanyánkra. Ma olyan elő
érzetem van, hogy a Moldovánkán nem lövöm meg a második bikát, 
és kár itt az időt vesztegetni. Amióta itt vagyok, a helyzet csak rosz- 
szabbodott. A fát levontató, lármás fuvarosok már nemcsak a Brád- 
patakon, hanem a vadászház alatt, a völgyben és még feljebb, a 
fenyves mentén, a legelő szélén dolgoznak és ordítoznak hajnaltól 
estig. Az a nehány szarvas, amely a fenyvesben volt, az is elment 
valamerre, csendesebb tájakra. Az a szándékom, hogy holnap, a reg
geli cserkészet után, nehány napra leköltözöm a Vakalucába. Ha 
nem lesz valami váratlan akadálya. Este 10 óra felé a vadászházzal 
szemben lévő, letarolt lejtőn néhányszor bőg egy bika. Szobámból 
hallgatom. Úgy vélem, a fenyves tisztásán két ízben látott nyolcas 
bőg ott.

Szeptember 25. Hajnal előtt, 1/2 5-kor ébredek. Szobámban hi
deg van. Az idő megkomorodott, hűvösebb lett, az ég sűrűén bebo
rult. Világosodás előtt kint vagyok a vágásban, de a Brád völgyéből 
már felhallatszik a fuvarosok lármája. Virradással sietve 
visszacserkelek az ösvényen, ameddig az én területem tart, hogy az 
esetleg nappali helye felé vonuló bikát még elérjem. Ilyen szeren
csém azonban nincs, sőt, ahogyan később kiderül, kár volt annyira 
sietnem. Az ösvényen lefelé ereszkedve, még a vágáson alul, a fe
nyőerdőbe is messzire lekerülök, de szarvast nem látok és friss nyo
mokat sem találok. Csak egy bőgést hallok, valahonnan a Secu- 
völgyből. Messziről látok a vágás magas növényzetében, a most 
lilalombos epilobiumban, két bujkálva vonuló őzet, majd lent, a 
fenyvesben elég közelről egy hitvány agancsú bakot.
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1/2 8-felé egyszerre mindent elborít a köd. 30-40 lépésre mégis el 
lehet látni, azért lassan, csendesen visszafelé cserkelek. Kínosan 
meglep bennünket az a felfedezés, hogy a nagy bika azon a tájon, 
ahol nyáron láttam, tehenével együtt, utánunk, mögöttünk vonul át 
az ösvényen, alulról jövet, a lejtőn fölfelé. A moldovánkai nagy bika 
tehát itt van, csak az a kérdés, mikor, hol, miképpen lehet vele talál
kozni. Ma reggel éppen csak, hogy elkerültük egymást.

Az volt a szándékom, hogy ma délelőtt leköltözöm nehány napra 
a Valkalucába. Leküldtem Gorét Secu-Bradra, hogy - itt „omnibus”- 
nak nevezett - vasúti kocsit rendeljen nekem, és telefonon értesítse 
Petrucot, a valkalucai vadőrt szándékomról. Gore déltájt visszajön, 
és jelenti, hogy „omnibus” ma nincsen, csak holnap délben lesz, Pet
ruc pedig - állítólag - meg van sértve, és azt mondja, ma nem ér rá 
velem tartani, le kell mennie Ratosnyára, az se biztos, hogy holnap 
ráér-e, csak maradjak a Moldovánkán. Különös ízű üzenet... ha igaz.

Aztán beállít hozzám a fakitermelő vállalat egyik alkalmazottja, 
elnézésemet kéri, hogy lármájukkal zavart okoztak, és bejelenti, 
hogy ma este minden munkát a Brád-patakban négy hétre beszüntet
nek, és a területen teljesen csend lesz. Ettől a helyzet komolyan 
megjavulhat! Bár megtették volna ezt egy hónappal előbb!

Délután választanom kell; a vágásban lessem-e nyári nagy bikámat, 
avagy a fenyves tisztásán Juan „óriás” bikáját. Jobb szeretném az 
előbbit meglőni, de nagyon valószínűtlen, hogy ma délután, sötétség 
előtt, a szabad vágásban jár. Friss nyomainkkal sem akarom estére 
zavarni és ezzel a hajnali cserkészetre esélyeimet rontani. A szobá
ban maradnom egy kárpáti vadászterületen azonban mégsem lehet. 
Ha úgy kerül a sor, hogy a vágásbeli nagy bika helyett másikat lőjek, 
úgy is jó lesz. Tehát kimegyek a havasi rétre az „óriás” bikát lesni.

3/4 6-kor Butával tegnap esti helyemre érek, letelepszem a fenyő 
tövéhez, a földre, és élvezem a szeptemberi est hangulatát a havason. 
Nyugaton sötét, vastag felhők takarják a napot. Színük és alakjuk 
egyre változik, a nap hol többet, hol kevesebbet tud belőlük vörösre, 
lilára festeni. Egyébként sötét ólomszürkék. Az idő hidegre fordult, a 
levegőnek mintha hó szaga volna. Ez idén ősszel először teszem 
fejemre a nyarat zsebemben töltött kis kalapot. 6 órától kezdve há
rom irányból hallik bikabőgés. Az egyik bika szünet nélkül bőg.
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Valahol messze, úgy rémlik, Galonya felé, durran a puska. Nehány 
perc múltán más irányból, még messzebbről hallik egy lövés. Ami
kor a nap nyugszik, egyszerre hideg szél támad. De nem sokáig fuj, 
gyengül és eláll. Nagyszerű hangulat! Nem hihetem, hogy valami 
nagy bika nem jelenik meg a réten. De alkonyodik, egyre jobban 
fogy a világosság, és már tudom, hogy Buta „óriás” bikáját ma is 
hiába vártam. Ha az útja ma errefelé volna, már a réten látnám.

Egyszerre Buta felém hajol, a rét felső vége felé mutat, és azt 
mondja: - Ott van valami, nem tudom, medve-e vagy disznó!

Megnézem a messzelátóval, és hamarjában én sem tudom, med- 
ve-e vagy disznó. Jókora, sötét, bamaszürke, köpcös, de magas alak. 
Keresztbe áll, feje a földön van, legel vagy valamit eszik. Háttere a 
sötét fenyves, vagy 150 lépésnyire van tőlünk, homályos a képe. 
Aztán felém fordul, meglátom nagy fülét, és fehérük az agyara. Te
hát jókora kan. Mondom Butának, hogy nagy disznó. - Tessék meg
lőni - felel. - A bika úgy sincs erre!

A disznó az erdő felől lassan egyre kijjebb kerül a rétre, de hátte
re marad a sötét fenyves. Előttem magas fűcsomók vannak, és a te
rep kissé emelkedik, úgyhogy ha fekve és feltámasztva akarnám a 
disznót megcélozni, egyáltalán nem látnám. Előttem vagy tíz lépés
nyire egy zsombikszerű, magasabb fűcsomó van, erre feltámasztva, 
alighanem biztosan tudnám megcélozni. Hason kicsúszom oda, a 
fücsomóra teszem összegöngyölített köpönyegemet, és a célzótáv
csővel megkeresem a disznó alakját. Meg is találom, közepére illesz
tem a célzókeresztet és - talán kissé elsietve - megérintem a ravaszt. 
A durranás pillanatában úgy érzem, hogy nem lőttem olyan higgad
tan, ahogyan kellett és illett volna. Aztán csak azt látom, hogy a 
disznó elrohan. Meglőttem-e vagy sem, egyáltalán nem tudom. Köz
ben annyira besötétedik, hogy a kimúlt disznót húsz lépésről sem 
lehetne meglátni. Keresésről tehát szó sem lehet. Ezt holnapra kell 
halasztani. Buta először sajnálkozóan mosolyogva azt mondja: 
Elfutott, el van hibázva. Később aztán magyarázkodni kezd, hogy jól 
látta a disznó jelzését. Úgy tett, minta oldalba taszították volna, az
tán hátát púposra görbítve száguldott el. Buta térdelve nézte, tehát 
jobban látta, mint én hason fekve. Lövésemre tompa puffanást hallot
tam, és erről úgy vélem, hogy a golyó a disznóba vagy a földbe vá
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gódott. Majd meglátjuk, mi derül ki holnap, világos nappal. Addigra 
talán megeszi a medve. Friss medveürüléket ugyanis ma nem messze 
a réttől, az erdőben találtam, és tartalmát megvizsgálva azt láttam, 
hogy a medve áfonyabogyón felül sarjút is legel.

Derült, csillagos, hideg az éjszaka. Szeretném, ha ez lenne a vá
gásbeli nagy bika utolsó nászéjszakája.

Szeptember 26. (vasárnap) Hajnali 3/4 6-kor indulunk, amikor 
már virrad, és a szarvast a vágásban meg lehetne látni. Megint felhő- 
södik az ég és egyre sűrűbben beborul. Egész reggel azon a tájon 
ólálkodom, ahol nyáron a nagy bikát láttam, s ahol tegnap reggel az 
ösvényen friss nyomaira bukkantunk. Eltelik a reggel 1/2 9-ig úgy, 
hogy nem látunk és nem hallunk semmit. Pedig ma a Moldovánkán 
halálos csend van.

Két emberem, Juan és Gore 1/2 10-kor elmegy a tegnapi disznó
mat megkeresni. Délután 2 órára térnek vissza a disznó bőrével, 
fejével és a magukkal hozott hús egy részével. Hároméves kan. A 
golyót a legjobb helyre kapta, szíve, tüdeje és mája volt megroncsol
va, mégis elment a rálövés helyétől - a meredek lejtőn - vagy 300 
lépésnyire. Új puskámból második lövésem! Örülök, hogy a tegnapi 
aggályoskodásom felesleges volt, s hogy nem hibáztam.

Délután már 4 órakor indulunk és elmegyünk az északnyugati sa
rokba, a fenyvesbe. Juan nagyon szeret oda menni, úgy hiszem, 
azért, mert azon a részen a terület határának semmi látható jele nin
csen, a az ember akarva vagy nem akarva, észrevétlenül a szomszéd
ba téved. Ebben a fenyvesben sok a sűrűség, de sok a nyiladékszerű 
tisztás is, és ezen óvatosan ide-oda lopakodunk, végül alkonyattal 
arra a dombtetőre jutunk, ahol hat nappal ezelőtt nagy bikámat lőt
tem. Ott maradunk, amíg csak ránk nem sötétedik. Barátságtalan, 
hideg, szeles, borús az idő, s egy fölöttem elszálló siket faj dkakason 
felül nem láttam semmi vadat és nem hallottam bőgést. Pedig a 
nyomokból látom, hogy a fenyvesben bizony van szarvas. Nem tu
dom, miért nem bőgnek. A vágásbeli nagy bika is ma a fenyvesben 
volt, magtaláltuk csapáját, ahol a legelőről tehenével oda bevonult. 
Mellső lába csülöknyomát megmértem, 11 cm széles és 13 cm hosz- 
szú. Csodálatos méretek. Szeretném már agancsát is megmérni!
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Szeptember 27. Úgy vélekedünk, hogy a vágásbeli nagy bika az 
éjjel visszajött szokott helyére. Leginkább mégiscsak ott kell keres
ni. Azért virradással, 3/4 6-kor kicserkelünk a vágásba. Hideg, de
rült, deres reggel van. Csodálatosképpen egy hangot sem hallunk. 
Nem értem, miért nem bőgnek a bikák. A körbevezető ösvényen 
végigcserkelek a vágáson, de semmi jelet sem látok. Amikor vissza
térve már a „kalibaromok”-nál járok, az idő 1/2 8-ra jár, melegen tűz 
a nap, és már csökkentett figyelemmel ballagok a vadászház felé, 
egyszerre csak előttem 50-60 lépésnyire, az irtás tuskó-, rönk-, gyö
kér- és ágtömkelegében szarvasokat látok. Egy szabadon álló tehén 
még nem vett észre, de hiába hasalok le rögtön, rajta túl egy másik 
tehén a borjával észrevett és elindul. Aztán egy hitvány nyolcas vagy 
tízes bika fejét látom, s az egész társaság kereket old. Hamar eltűn
nek egy hajlatban, majd rajta túl ismét meglátom őket, amikor a te
tőn bevonulnak az erdőbe. Ott már öten vannak, de nagy bikát nem 
látok köztük. Juan aztán megvizsgálja a szarvasok nyomait, és azt 
mondja, volt köztük egy derék bika is, bár nem a mi nagy bikánk.

Délelőtt megjelenik nálam Petruc, hogy elkísérjen a Valkalucába. 
Rá akarok szánni két-három napot, hogy megkíséreljem a Bánffy- 
uradalomtól tavaly óta nekem járó bikát végre meglőni. Petruc java
solja, hogy legalább egy napra tavalyi területemre, a Halas-patakba 
menjünk. Úgy mondja, bízik hozzá, hogy ott meglövöm bikámat. 
Ráállok ajánlatára. Hátizsákomat a három napra szükséges holmival 
és elemózsiával Gore leviszi a Secu-patak völgyében a Halas-patak 
aljába, ahonnan Petrucnak már odarendelt öccse felviszi a kalibába.

Délután 3/4 2-kor Juan nagy bánatára elbúcsúzom a 
moldovánkai vadászháztól, és a közbeeső hegytetőkön, főképpen a 
galonyai terület felső határán végig, átmegyek a nekem emlékezetes 
Topcilor-völgybe. Nagydarab út, de igen szép séta. Útközben - még 
a moldovánkai területen, a vadászházzal szemben lévő lejtőn, a 
fenyvesben váratlanul és közelről két szarvassal akadok össze. 
Sajnos, észrevettek, megfutamodtak és a sűrű fenyvesben eltűntek, 
mielőtt megnézhettem volna őket. Egy bika volt tehenével. Aztán 
találunk medveürüléket, farkasnyomokat, egy borzasztó toprongyos 
kisgyerekkel találkozom, egy favágó kisfiával, akiről fényképet ké
szítek, és háromórai gyaloglás után a Halas-patak és Topcilor között
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a hegygerincre érek. Először örülök, hogy tavalyi területemet vi
szontlátom, hanem aztán, hogy a Topcilor komisz, meredek oldalán 
az ösvényen végigcserkelek, és a nagy vágásban, tavalyi szokás sze
rint, semmi vadat sem látok, az ösvényen nem tudom egy érdemes 
bika nyomát felfedezni, és egy hangot nem hallunk, feltámad ben
nem tavalyi sivár cserkészeteim emléke, és nagyon elkedvetlenedem. 
Az ördögnek tartoztam azzal, hogy ide jöttem. Aztán tetézi bosszú
ságomat az, hogy a kaliba körül irtják az erdőt. Petruc azt mondja, a 
favágók ezt a munkát itt éppen ma kezdték, és erről nem volt tudo
mása. A mai délutánt cserkészet szempontjából tehát elvesztettem. 
Kénytelen vagyok a kalibában meghálni, de holnap hajnal előtt, ide
jekorán a Valkaluca irányában távozom innen, alighanem örökre.

Szeptember 28. Nagyszerűen aludtam a kalibában, a szabad tűz 
mellett. Nem kellett fáznom, mint mostanában minden éjjel a va
dászházban, ahol lefekvés után félórával a vaskályhában elalszik a 
tűz és rögtön kihűl a szoba. Ez a különbség a szabadtűzzel fűtött 
kaliba és a vaskályhával fűtetlen vadászház között.

Hajnal előtt, 5 órakor, sötéttel indulunk. Valahol lent, a patak al
só része körül nehányat bőg egy bika. Aztán csakhamar megint na
gyon bosszankodom Petrucon, hogy ide mert hozni a Halas-patakba. 
Az egész hegyoldalon, a kalibától a patakig favágók dolgoznak és 
irtják az erdőt. Ennek folytán az ösvényen nem lehet járni, hanem a 
ledöntött fákon kell átmászni. Nem embernek, mókusnak való fel
adat! Ez természetesen nagy időveszteséggel jár, valamint később, 
ösvény híján, vesződséges leereszkedésünk a Zepode-Plaje és 
Valkaluca közötti gerincre is. Ott hiába hallgatózunk, sehonnan egy 
hang sem hallik. A Zepode-Plajeban messziről egy tehenet látunk. 
Aztán nagy óvatosan végigcserkelünk a Valkalucán körbevezető 
ösvényen. Nehány helyen egydarabig üldögélek és a tülökkel dudá
lok. Két helyről kapok feleletet. Az egyik feleletben megismerem 
Szabó Jenő bőgőmodorát - nem tudom, mit keres most a Valkalu- 
cában, talán főnökének, Klőzelnek egy nagy bikát -, a másik helyen, 
a lesállvány és sózó tájékán azonban bika bőg vissza. Örülök, hogy 
délelőtt 1/2 11-kor sikerült megszólaltatnom. Petruc azt mondja, 
hogy a sózónái megszólalt bika egy nagy bika kontárja, kísérője.
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Ezek esténként kivonulnak a sózó alatti tisztásra. Tehát elhatároz
zuk, hogy a mai délutánt és estét a lesállványon töltjük. 11 órára 
érünk le a patakhoz, a valkalucai kalibához. Egész reggel az említett 
tehénen felül csak három őzet - két sutát és egy gidát - láttam. A 
rendszerint mögöttem járó, de egyhelyütt elibém került Petruc még 
egy nagy disznót is látott. Az ég megint tisztára kiderült, és nap köz
ben melegen tűz a nap.

Délután 1/4 4-kor indulunk a kalibától, és a kegyetlenül komisz, 
meredek ösvényen félóra alatt felmászunk a Valkaluca egyetlen 
lesállványához. Meg kell jegyeznem, a Valkaluca nem egyéb, csupa 
gyalázatosan meredek hegyoldalak alkotta, szaggatott, zeg-zúgos 
katlannál, a cserkészösvények benne pedig akrobatának, nem rendes 
embernek valók.

Három óra hosszat ülök Petruccal a valkalucai modorban épült, 
magas, de életveszélyes lesállványon. Nem látunk semmit, bőgést 
sem hallunk, csak késő alkonyattal messze alattunk egy kis gerincen 
egy rövidet morog egy bika - mint amikor fekvő helyéről feltápász- 
kodik aztán zörgése egy darabig mintha felénk tartana, majd el
csendesedik és nemsokára rá besötétedik.

Szeptember 29. A ma reggeli cserkészetemen tapasztalt dolgok 
jellemzőek általában a szarvasbőgésre, a Kárpátokra és külön a 
Valkalucára is. Amikor világosodik, reggel 6 órakor már fönt vagyok 
a sózó mellett, a lesállványon. Noha az idő látszólag nem változott, 
az ég egész éjjel csillagos volt, nincs is hűvösebb, mint amilyen az 
elmúlt napokon volt, egyszerre mégis megindul a bőgés. Holott 
mostanában napokig csend volt, ma reggel az egész katlan zúg, 
visszhangzik hat-hét bika bőgésétől. Minden hajlatban, árokban bőg 
egy-egy bika. Hallgatjuk, becsülgetjük hangjukat, melyik lehet öreg. 
Biztos, hogy legalább két komoly, nagy bika van köztük. Természe
tesen minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy meglássam őket. 
És jellemző a körülményekre, hogy ez nem sikerült. Az ösvényről 
nem lehetett őket meglátni, róla nesztelenül letérni pedig, ebben a 
ropogós, zörgős, mindenféle alakú és méretű korhadó fatömkeleg
ben, csak a rigónak lehet. Közel járunk harsogva bőgő bikákhoz, de 
mindenütt takarja őket a sűrű, fiatal erdő. Az árkok vizenyős, tisztás
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közepére nem jönnek ki. A széllel is baj van. Az egyik bika az ös
vény alatt bőg, de árnyékos oldalon, ahol a levegő lefelé áramlik. A 
másik bika az ösvény fölött, de napsütéses oldalon van, ott meg a 
szél fölfelé húz.

1/2 8-ig tart a zenebona, aztán egyszerre csend támad, a bikák el
hallgattak.

A katlannak körülbelül közepébe messzire lenyúló gerincen hal
lottuk a legizgatóbb, legöregesebb hangot, csak nehány halk, elhú
zott, sima, mély bőgést. Biztos, hogy valami igen öreg bika szólalt 
meg ott. 9 óra felé ezen a gerincen ereszkedünk le, sőt letérek a ge
rincösvényről, és itt-ott egyet bőgve, egy kitaposott szarvasforgón 
egy darabon lemászom abba az oldalba, ahol az öreg bikát gyanítom. 
Összeakadok észrevétlenül egy fiatal nyolcas bikával, bizonyára az 
öreg kísérőjével, de a nagy bika ehelyütt is látatlan marad. Délelőtt
11 órára térek vissza a kalibához.

Közben beborult az ég. Az említett nyolcason felül ma reggel 
még csak egy őzsutát láttam.

Déltájt beállít hozzám a kalibába Gore. Buta küldte azzal az üze
nettel, hogy a Moldovánkán nagyszerűen bőgnek a bikák. Tegnap 
délután a vadászházzal szemben, az irtásban könnyűszerrel meglő
hettem volna egy tizennyolcast. Aztán egy lovat is szerzett nekem, és 
arra a havasi rétre, amelyen nehány nappal ezelőtt a disznót lőttem, 
kitette a medvének. Visszaküldöm Gorét, mondja meg a derék Butá
nak, holnap biztosan felmegyek a Moldovánkára.

Délután 1/4 4-kor felkerekedem és bejárom a Valkalucának olyan 
részét, amelyet még nem ismertem. A kalibától fölfelé menet beté
rünk a balra elágazó völgybe, és ennek bal oldalán kapaszkodunk föl 
egy meredek ösvényen. Negyedóra múltán rézsűt alattunk vagy 400 
lépésnyire, a patak partján, egy jókora nyársas bikát látunk, A bika is 
már észrevett és mereven figyel bennünket. Továbbcserkelünk, és 
egy darabbal feljebb leülünk pihenni és nézelődni. Nehány perc 
múltán tőlünk vagy 30 lépésre megjelenik a nyársas, meglát, ször
nyen megijed és a hegyoldalon lefelé futva visszamegy, ahonnan 
jött.

Aztán egy darabbal feljebb, egy mellékárok oldalában, a vágás
ban, vagy 250 lépésről egy tehénnel és ennek borjával, egy fiatal
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tízes bikát látunk. Legelészve, lassan haladnak a hegyoldalon fel
jebb. A bika elmarad a tehéntől és lefekszik. Rábőgök a tülökkel, 
hogy lássam, mit szól hozzá. A tehénnek nem tetszik a dolog, sietve 
távozik a hegyoldalon egyre feljebb, a bika azonban nyugodtan he
lyén marad, fektében csak a fejét fordítja felém.

Délutáni cserkészetem első felét élvezem. Reményt keltő, szép 
helyeken járunk. Hanem aztán nem győzök bosszankodni azon a 
címeres marhán, aki az ösvényt kijelölte és készíttette. Szörnyű erő- 
és időpazarlást okoz, hogy az ösvény minden árok egyik oldalán me
redeken le, másik oldalán meredeken fel vezet, ahelyett, hogy megfe
lelő kerülővel vízszintesen vezetne át az árkokon és gerinceken.

Az említett négy szarvason felül más vadat egész délután nem 
látunk és egy hangot sem hallunk. Ha ma reggel nem visszhangzott 
volna az egész Valkaluca a bikák bőgésétől, s ha a cserkészösvények 
nem volnának a szarvasoktól sűrűén megtiporva, még azt gondolhat
ná az ember, hogy a Valkalucában nincsen szarvas. Pedig van bőven, 
csak igen bajos meglátni.

Szeptember 30. Mire virrad, 6 órára már felkapaszkodtam a sózó 
alá. A tisztás üres, de mellette, a fenyves sűrűségében riaszt egy őz. 
Valamit észrevett, de nem tudja, mit. Időnként egyet-egyet böffent, 
mindig ugyanazon a helyen.

Nehány percnyi üldögélés, hallgatódzás után az ösvényen lassan 
feljebb kerülünk. Elágazásánál, a valkalucai következő árokba be
kukkantva, rézsűt mélyen alattunk egy tehenet látunk borjával. A 
szokott „hátha bika is van közelében” elgondolással az ösvényen 
továbblopakodunk olyan helyet keresve, ahonnan a borjas tehén 
környezetéből többet is látunk. Ez ugyan nem sikerül, de közben a 
következő árokból hallik bikabőgés. Továbbsietünk, de mire a kö
vetkező gerincre érünk és benéznék alatta az árokba, a bika elhallga
tott. Utoljára magasan fönt, a Zepode-Plaje és Valkaluca között, a 
főgerincen szólt. Hogy hangját már nem halljuk, annak veszem, hogy 
átvonult a szomszéd katlanba, a Zepode-Plajeba.

A Valkalucában nagy a csend, nagy ellentéte a tegnapi reggelnek. 
Tehát visszafordulok, felkerülök a gerincösvényre, és azzal a szán
dékkal, hogy lemegyek Secuba a reggel fölfelé menő vonathoz, mert
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már alig várom, hogy a gyötrelmes Valkalucából visszajussak a 
Moldovánka szabad fennsíkjára, lassan lefelé ballagok. Egyszerre a 
Zepode-Plaje felső végéből hallok egy bőgést. Összenézek Petruccal. 
Ha ott, a letarolt hegyoldalakon valahol bőg egy bika, azt már mesz- 
sziről biztosan meg lehet látni, és úgy lehet meglőni, mint havasi 
cserkészeten a zergét. Ezt az esélyt nem szabad elmulasztani! Tehát 
megint visszafordulunk, és az ösvény legközelebbi elágazásánál 
leereszkedünk a Zepode-Plaje oldalába.

Az idő már éjjel is borús volt, későn derengett, és reggelre az eső 
vékonyan szitálni kezdett. Petruc izgatottan súgja, siessünk, ameny- 
nyire tudunk. Ezzel a figyelmeztetéssel nem törődöm; akkor sietek, 
amikor arra szükség van. Most nincs, mert a bika a katlan felső ré
szében egyre bőg, aligha megy el onnan, mielőtt odaérünk. Aztán a 
közbeeső árkokat és hajlatokat is óvatosan kell végigkeresni, hátha 
egyikükben egy öreg bika csendesen van fiatal párjával. A sietéssel 
az ember vadászaton gyakran elrontja a dolgát.

Közben halljuk, hogy nem egy, hanem két bika bőg messze előt
tünk. Egyik a katlan aljában, vagy túlsó oldalán, a másik a mi olda
lunkon, de valahol magasan font. Gyanítom, hogy utóbbi az a bika, 
amely félórával ezelőtt még a Valkalucában bőgött és onnan vonult 
át a Zepode-Plajeba.

Nehány gerincen és árkon átcserkelünk, míg végre annyira jutot
tunk, hogy továbbmenni nem tanácsos. Egy gerincen vesztegelve, 
tuskók mögé lapulva, a messzelátóval keressük a bőgő bikákat. Az 
egyik valahol előttünk, 2-300 lépésnyire, fiatalos bőbeszédűséggel 
folyvást bőg, és a szarvasbikák beszédének, szólamainak minden vál
tozatát elharsogja, a másik a meredek oldaloh, rézsűt, magasan fölöt
tünk, ritkábban és mélyebb hangon szól időnként egyet, haragosan.

Tehát az utóbbi az öregebbik, komolyabbik, azt kellene elsősor
ban meglátnom és talán meglőnöm. Hangja irányában keresem a 
messzelátóval és egyszerre csak ráakadok. A gerinc legmagasabb ré
szén nagy sziklák vannak, alattuk egy kis fenyves sűrűség, és ez alatt 
lépked a bika, látszólag izgatottan, ide-oda. Úgy nézem, hosszú, igen 
derék, koronás agancsa van. A távolságot köztünk legalább 400 lé
pésre becsülöm, és visszariadok attól, hogy egy kárpáti bikára ilyen 
messziről lőjek, mert sem elhibázni, sem megsebezni nem akarom.
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Első gondolatom és érzésem, hogy közelebb kell hozzá jutnom. 
Az előttünk bőgő és még nem látott bikával nem is törődöm, vissza
húzódom a gerinc mögé, takarásában és vele párhuzamosan, a haj
latban, vagy 100 lépést feljebb kapaszkodom és megint kimászom a 
gerincre. Ha onnan meglátnám a bikát, vagy 300 lépésről meglőném. 
Ámde nem látom. Mialatt közelebb másztam hozzá, feljebb vonult és 
a fenyves takarásába került. Ott van még, időnként egyet riasztás- 
szérűén böffent, majd bőg és ismét böffent. Mászkálásom a vágásban 
heverő sok száraz ág között és rönkön át egy kis ropogással jár, s ezt 
a bika talán meghallotta. Az aggodalom és a féltékenység érzése 
felváltva nyilatkozik meg benne. Nekem böffent, vetélytársának 
pedig bőg. A messzelátóval kutatom, keresem, de nem tudom felfe
dezni. A fenyves egyik hézagában látom tehenét, de a bikát sehol 
sem. Aztán már el is hallgat, és nem tudom, nem vonult-e át látatla
nul a gerincen, vissza a Valkalucába.

Egyszerre Petruc a katlan túlsó oldalára mutatva, azt mondja: - 
Ott megy fel teheneihez a másik bika. Odanézek a messzelátóval és 
meglátom a bikát. Ez is nagy bika, agancsa hosszúnak és vastagnak 
látszik, noha nem sokágú. A bika lassan feljebb kapaszkodik, he
lyenként megáll, kinyújtja nyakát - ilyenkor agancsa jókora darabon 
háta fölé ér - és nagyot bőg vetélytársa felé. Körülbelül egyenrangú 
vetélytársak lehetnek. Mindegyiknek megvan a maga tehene, mégis 
nagy haraggal vannak egymás iránt. A harmadik bika, egy fiatal 
nyolcas, a túlsó oldalon lejjebb álldogál, és csak hallgatja a nagyok 
perlekedését. Fölötte a nagy bika feljut a borja mellett álló tehené
hez, nehány percig mellette marad, mintha csak meg akarta volna 
győzni, hogy még megvan, még az övé, aztán visszafordul, a hegyol
dalon lefelé tart, megint meg-megáll és harsogva bőg. Vetélytársa fö
löttem azonban nem felel. Nem tudom, csak óvatosságból hallgat-e, 
vagy már nincs is ott, ahol volt.

Már tegnap elhatároztam, hogy Bánffyék területén az idén már 
nem nagyon válogatok, és az első derék bikát, amellyel találkozom, 
meglövöm. Itt van az alkalom, hogy ezt a szándékomat végrehajt
sam. A túlsó oldalon bőgő bika is a javából - noha nem a legjavából
- való, tehát elhatározom, hogy meglövöm. Nagyon messze van tő
lem, a távolság köztünk biztosan több 300 lépésnél, de előttem egy
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helyéből kidűlt fenyő tuskója és gyökérzete kínálkozik nagyszerű 
feltámasztási alkalomnak. Ebbe belefekszem és elhelyezkedem biz
tos lövésre. A bika éppen keresztbe áll és bőg. A távcső célzó
keresztjét lapockájára illesztem és lövök. Nem vettem észre, a bika 
jelzett-e - csak Peruc mondja később, hogy megrándult csak azt 
látom, hogy lassan lépked tovább, fölfelé tartana, de nem tud, vagy 
30-40 lépésnyire lefelé botorkál, és közben jól hallom hangos hörgé- 
sét. Aztán megáll, fejét lehorgasztja, mire második golyóm is oldalá
ba vág és eldönti.

Tehene borjával a túlsó oldalon sietve fölfelé tart, alatta a fiatal 
bika átjön a katlan alján, és közel előttünk kapaszkodik hegynek, de 
odafönt, a vetélytárs helyén nincs mozgás.

Reggel 8 órára jár az idő, egyenletesen szitál az eső, mialatt át
megyünk az elejtett bikához, megnézegetjük, nehány fényképet ké
szítek róla, kifejtem szemfogát és levágom a fejét. Páratlan tizenket
tes. Jégága nincsen, jobb koronájában négy rövid, bal koronájában 
három hosszú ág van. Szárhosszát körülbelül 110 cm-re becsülöm. 
Derék bika, de fiatal. Egyébként megérdemelte a golyót, mert agan
csának túl kevés a terpesztése, tehát örökítése nem kívánatos.

Petruc hátára veszi a bika fejét, és boldogan ballagunk le Secura, 
ahol a koponyáról nagyjában letakarítom a húst, aztán a délutáni 
vonattal felmegyek Secu-Brádra.

Mire felérek a Moldovánkára a vadászházhoz, úgyszólván már 
lekéstem a délutáni cserkészetről, mert 1/4 6-ra jár az idő. Buta fel
vezet a vadászház mögött az irtásba, ahol megállapítása szerint most 
mindig járnak a szarvasok, s ott, a tuskók között letelepedünk a föld
re és sötétig várakozunk, de nem látunk és nem hallunk semmit.

Arra a kérdésemre, mi van a medvének szánt lódöggel, Buta za
varosan felel. Egy ismerőse hallotta, hogy lódögre van szükségünk, 
erre egy kimúlt lovat szekéren felszállított valahová szomszédsá
gunkba. Buta nem tudja a helyet, még nem kereste meg, de attól tart, 
hogy a dög nem csak, hogy nem a mi területünkön, hanem tőle 
meglehetősen távol van. Ez a dolog tehát számomra tárgytalan.
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Október 1. Nagyon elfárasztott a három nap Valkalucában. 
Olyan nagyot aludtam, hogy 1/2 5-kor nem hallottam meg az óra 
berregését, és 1/2 6-kor arra ébredek, hogy Juan és Gore beállít szo
bámba. Gyorsan felöltözöm, nem reggelizem és a virradással Jüannal 
útnak indulok.

Október hava ködösen köszönt be. Nem lehet messzire látni, a 
Moldovánkát elborítja a köd. Nagyon kedvemre való, hangulatos 
idő.

Az északnyugati saroknak tartunk. A fenyves és irtás között, a 
nyiladékon friss csapájáról látjuk, hogy a vágásbeli nagy bika meg
előzött, és ma hajnalban bevonult ebbe az erdőbe. Mi is betérünk a 
fenyvesbe, és tisztásain, hézagain lopakodunk ide-oda, remélve, 
hogy valami vaddal találkozunk. Sokat járunk, találunk friss nyomo
kat, medve- és farkasürüléket, a szomszédban hallunk egy bikát 
néhányszor bőgni, de vadat nem látunk. Fölöttünk károgva kóvá
lyognak a hollók. A nehány nappal ezelőtt elejtett disznó maradvá
nyaira járnak. Szeretnék belőlük egyet lőni - mert még nem lőttem -, 
de nincs mivel; serétespuskám otthon maradt.

Délelőtt 10 órára érek vissza a vadászházhoz. Délben megered az 
eső.

Délután 2 órakor az eső eláll. Az a gondolatom támad, kimegyek 
egy kis nap közi cserkészetre a vadászház mögé, az irtásba, ahol 
Juan két-három nappal ezelőtt a híres moldovánkai nagy bakot látta. 
Azt mondja, olyan kiválóan szép, nagy, vastag, fekete, gyöngyös az 
agancsa, hogy szebb már nem lehet. Ezt keresem egy óra hosszat, 
hiába. Amikor visszatérek a vadászházba, 3 óra után megint megered 
az eső és egy óráig csak úgy csurog.

Tegnap délután 6 óra felé Juan messzelátómmal a vadászházzal 
szemben lévő hegyoldalon, az irtásban egy nagy bikát látott két te
hénnel. Késő volt, besötétedésig már nem volt elég időnk a bika 
becserkelésére. Ma reggel arra jártunk, és nyomairól megállapítot
tuk, hogy az északnyugati sarokból, a fenyvesből rendesen kijár az 
irtás területére. Ezt a bikát akarjuk ma megkeresni.

1/2 5-kor indulunk a vadászháztól, átmegyünk a túlsó oldalra, és 
lassan felcserkelünk arra a tájra, ahol Buta tegnap a bikát látta. Ám
de baj van a széllel, egyre irányt változtat, ide-oda fordul. Egyszerre
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egy tehenet látok, előttünk vagy 80 lépésnyire, a meghagyott kis 
fenyők között, elillanni. A szél éppen felé fuj. Lassan utánalopako
dom, és egy darabbal feljebb, megint egy kis fenyőcsoport takarása 
mögött, előlünk elkotródó egy-két szarvast látok. Egy pillanatra va
lami hitvány agancs is megvillan a fenyőágak között. Napnyugta felé 
a szél iránya állandósul, csodálatosképpen, szabályellenesen, fölfelé 
fuj. Ehhez alkalmazkodva kísérletezünk az irtásban és mellette, az 
ehelyütt igen ritka fenyvesben késő alkonyaiig, de nem látunk több 
vadat. Bőgésemre sem mutatkozik, nem is felel semmi. Messze oda
át, a vadászház lejtőjének legfelső részében, néhányszor bőg egy 
bika. Talán nyári bikám, a vágásból. Elhatározom, hogy holnap reg
geltől kezdve csak erre és a nagy őzbakra vadászom.

Október 2. Vaksötétségben, 3/4 5-kor megyünk el a vadászház
tól. Zseblámpáimmal világítunk lábunk elé, enélkül bajos lenne jár
ni. Oda megyünk, ahol tegnap hajnalban a nagy bika - csülöknyoma
inak tanúsága szerint - az irtásról jövet, a nyiladékon át, bevonult a 
fenyvesbe. Tegnap este is ott kellett volna lesnünk, de a biztosabb
nak vélt másik nagy bika után jártunk, szemben a vadászházzal.

1/2 6-kor érünk helyünkre, de még éjszakai sötétség van. Leülünk 
egy tönkre és várjuk a virradást. Erre ma sokáig kell vámunk, mert 
köd sötétíti, homályosítj a el a táj képét.

Amikor végre 6 óra felé már annyira dereng, hogy meglátom a 
fölöttem húzó szalonkát, s az ember látja saját lábát és tudja, hová 
lép, egy darabbal beljebb megyünk az irtásba, a várt bika elé, ahol 
messzebbre lehet látni, mint a nyiladékon. Ott üldögélünk 1/2 8-ig, 
de a bika nem mutatkozik. Elindulunk hát a nagykiterjedésü irtásban, 
a rönkök, tuskók, ágak, gyökerek és helyenként csoportosan megha
gyott fiatal fenyők között megkeresni. Ráakadunk friss csapájára, 
érezzük erős rigyető szagát, egyhelyütt szél után járunk és két tehe
net ugratunk el, de hogy hová lett a bika, azt kideríteni nem tudjuk. 
Akkorát járunk az irtásban, hogy csak 10 óra után érünk a vadász
házhoz.

A derék Jüant nagyon nyugtalanítja a nagy bika ügye. Aggódik, 
hogy nem lövöm meg, hogy nem lesz meg a második bikáért járó 
lődíj, ami neki nagy veszteség. Egyre azon sopánkodik, miért men

108



tem el a három legjobb napra (szeptember 28., 29. és 30.), amikor itt 
a bikák nagyszerűen bőgtek, a Valkalucába. Azt mondja, ha itt ma
radtam volna, biztosan meglőttem volna a nagy bikát. Azt hiszem, 
igaza van. Nem célszerű dolog egy bőgési évadban két területen 
lelövést vállalni. Buta déltájt elmegy nyomozni. Amikor visszajön, 
nagyon odavan. Azt mondja, a nyomokból megállapította, hogy a 
nagy bika hat tehén után északi irányban, Borgóprund felé elvonult. 
Eszerint a Moldovánkán most nincs bika.

Ma tehát meglehetősen reménytelennek fest a helyzet, Buta leg
alább annak látja. Én kevésbé.

Nap közben folyvást esik. Egyáltalán, sötéten borús, komor idő 
van. Délután 4 órakor döntenünk kellene, merre menjünk, de az eső 
sűrűsödik, és nincs sok kedvem megázni. 1/4 5-kor azonban az eső 
egyszerre eláll, erre azt mondom, elmegyünk a terület északi határá
ra, ahhoz a havasi réthez, ahol még csak egyszer voltam, s akkor egy 
fiatal tízes bikát értem ott.

Alighogy elindultunk, megint megered az eső. Egyórai menetelés 
után a rét szélén vagyunk, és egy nagy fenyő tövéhez telepedünk le, 
ahol nem ér az eső.

Negyedóra múltán javul a helyzet, a felhők szakadoznak, itt-ott 
egy darab kék ég látszik, s az eső eláll. Nem értem, hogy erre a 
csendes, szép erdei rétre nem jön ki valami vad. Alkonyattal 
néhányszor dudálok a tülökkel, de nem felel semmi.

1/2 7-kor ugyan még lehetne lőni, de biztosnak látszik, hogy nem 
lesz mire, hát visszavonulunk. Sötétedéssel, a vadászház felé menet, 
két húzó szalonkát látok, aztán nagy örömömre hallom a nagy bikát 
ott, ahol tegnap este bőgött és ma reggel kerestük, az irtásban 
néhányszor bőgni. Tehát nem vonult el Borgóprundra, s a helyzet 
nem olyan reménytelen, amilyennek Buta ma délben festette.

Október 3. A harmadik vasárnapot töltöm itt. Az égbolt alja kö
röskörül még felhős, de fölöttünk csillagok ragyognak, amikor a 
vadászháztól elindulunk. Csendes, hideg idő van, mégsem hallunk 
bőgést. Oda megyünk, ahol tegnap hajnalban voltunk, a nyiladékra, a 
letarolt terület és a fenyves határvonalára. Félórát üldögélünk ott - 
ma nem látok szalonkát, csak egy nagy bagoly száll el fölöttem -,
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aztán, hogy megvirradt, megkíséreljük a nagy bikát megkeresni. Ezt 
a dolgunkat azonban megint elrontja az idő. Köd támad és tejfelszínű 
függöny mögé rejt mindent. Amikor az ember nem lát tovább 50 
lépésnél, nem érdemes és nem célszerű a cserkelés. Sokat üldögé
lünk az irtásban a köd eloszlását várva, és lassan mászkálunk benne 
ide-oda, megtaláljuk a bika friss nyomait és megkeressük magunk
nak azt a helyet, ahol ma délután a bikát lesni akarjuk.

Végül messziről, a házzal szemben lévő oldalon, egy tehenet és 
borjút látunk és 1/2 9-re megint tanyánkon vagyunk.

Bőgést ma reggel nem hallottunk.
Délután 5 órakor már az irtásban, reggel kiszemelt helyünkön, két 

ollószerűen egymásra dűlt nagy fenyőtörzs között, a földön ülünk, és 
várjuk az alkonyatot s vele a nagy bika megjelenését. Kísérőm 
látszólag - már kimerült. Panaszkodik, hogy fáradt és fáj a lába. 
Amint letelepedtünk, az egyik rönknek dűlve rögtön elalszik és csak 
egy óra múlva, alkonyattal ébred fel.

Derült, hideg idő van. Minden irányban csak az égbolt alján van
nak felhők. Ezeknek nagyszerű képét, rajzát és színeit nézegetem, 
egyéb néznivaló híján. Mert eltelik az idő sötét estig úgy, hogy nem 
látunk és nem hallunk semmit.

Szótlanul ballagunk a sötétben a vadászházhoz. Úgy látszik, a 
Moldovánkán ez idén végeztem. Most már én sem bízom a második 
bikához. Elmulasztottam meglőni a Valkaluca miatt.

Hová lettek, hol vannak most a szarvasok, nem tudom. Az irtás
ban bőven van friss nyomuk, de hogy mikor és honnan jönnek oda, 
azt kideríteni nem tudjuk.

Október 4. Csendes, derült, hideg, deres a reggel. Mégsem hal
lunk bőgést. Megvárom a virradást, aztán 6 órakor a vadászház mö
gé, az irtásba megyek, mert ott látta Juan a nagy bakot. Bejárom 
azokat a helyeket, ahol a bakot gyanítjuk, az irtás fölött az öreg 
fenyves egy részét is, majd lekerülök a nagy bika nyári helyére, de 
bizony nem látok, nem hallok semmit. A mögöttem kullogó Juan 
állítja, hogy az öreg fenyvesben egy őzbak ugrott meg előttem. Le
het. Én nem láttam.
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Tanulság céljából feljegyzem mai gondolataimat. Ha az ember a 
szarvasbőgés idejét nagyon ki akarja használni, ha - egynél több 
területen - egy-két bikánál többet akar lőni, négy-öt nappal korábban 
kell idejönnie, mint én jöttem ez idén. A bőgés java ideje szeptember 
20-ától 30-áig van. A szeptember 20-a előtti nyolc-tíz nap azonban 
többet ér, mint a szeptember 30-a utáni nyolc-tíz nap. Vonatkozik 
pedig ez a megállapítás az olyan vidékre, területekre, ahol aránylag 
kevés a szarvas. Görgényben, Laposnyán valószínűleg most is még 
olyan nagy mozgás, bőgés van, amilyen volt tavaly ilyenkor, amikor 
ott jártam. Általában a bőgési évadban csak három-négy igazán moz
galm asjó vadásznap van. Ezeket itt, a Moldovánkán, Valkaluca miatt 
mulasztottam el, és ez az oka, hogy nem sikerült a Moldovánkán bérelt 
második bikámat is meglőni. Most már kár az időt itt vesztegetni.

Az idő egész nap sötéten, komoran borús és hideg van. A Kele
men-havast felhők takarják. Kedvünk hasonló mód borús. Délután 
1/2 5-kor felébresztem a kalibában alvó Butát, aztán végigcserkelünk 
a háztól keletre eső vágáson - amely augusztusban annyira megtet
szett nekem, de azóta sem láttam benne vadat -, s végül a hátgerin
cen leereszkedünk mélyen az erdőbe, és egy kis puszta hajlat fölött, 
egy sziklán lesbe ülünk. Késő alkonyattal felcihelődünk és visszabal
lagunk a vadászházhoz. Nem látunk és nem hallunk semmit. Hiába 
bőgtem, nem felelt semmi.

Október 5. Későn dereng, mert megint olyan sűrű a köd, hogy 30 
lépésen túl nem lehet látni. A vadászházban üldögélünk, beszélge
tünk és várjuk, hogy valamennyire megvirradjon. Aztán 1/4 7-kor 
hárman háromfelé indulunk. Goré lemegy Seku-Bradra a telefonhoz 
holnapra tervezett leköltözésem miatt intézkedni, vasúti kocsit ren
delni és Petrucot Sekun értesíteni, hogy lemegyek hozzá két szar
vaskoponyámat kifőzni. Juan elmegy nyomozni, hová lettek, merre 
vannak most az idevaló szarvasok. Én a vadászház mögött, majd tőle 
keletre, a vágásban területem határáig cserkelek 1/2 10-ig, és kere
sem a nagy bakot, de egész reggel nem látok és nem hallok egyebet, 
csak egy siketfajdkakas száll fel előttem zajosan az ösvény mellől, 
nem messze a vadászháztól. Jön-megy a köd, hol szétoszlik úgy, 
hogy messzire lehet látni, hol megint sűrűsödik és mindent eltakar.
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Mire visszatérek a vadászházhoz, Juan már megjött és jelenti, 
hogy megtalálta azt a helyet, ahol a szarvasok most vannak. Valami 
völgyről beszél, amelyben sűrű őserdő van, és egy igen látogatott 
dagonyáról, amelybe most a mi nagy bikánk is jár. Ajánlja, hogy 
menjünk estére oda. Azt mondja, másfél órányira van a háztól.

Igen gyakran tapasztalom, hogy a vadőrök és efféle emberek 
mennyire nem tudnak időt és távolságot becsülni. Buta csábító jelen
tése folytán délután 1/2 4-kor indulunk, hogy 5 órára oda érjünk a 
dagonya közelébe; és íme, 1/4 5-kor ott vagyunk, az ígéretes helyen. 
Másfél óra helyett háromnegyed órát mentünk odáig. A vadászháztól 
egyenest északra, a hegyháton kissé túl, az irtásban van a mostaná
ban is látogatott dagonya, és lejjebb van egy darab meghagyott öreg 
fenyves, amelybe most - Buta megállapítása szerint - a szarvasok 
nappal behúzódnak. Nagy óvatosan nem megyünk közel a dagonyá
hoz, hanem tőle vagy 150 lépésnyire, egy gyökerestől kifordult fe
nyő tövéhez bújva, lesbe ülünk. Onnan rálátunk a dagonyára és körü
lötte nagy darab irtásra. Két óra hosszat csendesen üldögélve nem 
látunk és nem hallunk semmit, nem jön felénk egy mókus sem, aztán 
1/4 7-kor egyszerre alulról, a Borgóprund felőli völgyből gyorsan 
jön, tódul felénk a sűrű köd, és hirtelen olyan sötétség támad, hogy 
csaknem aggódom, letalálunk-e a vadászházhoz.

Letalálunk, de nem Buta jóvoltából, aki - amióta együtt járunk - 
ma tévedt volna el másodszor, ma azonban végzetesen, mert ha rá 
hallgatok, lejutottunk volna Borgóprund határára.

Buta azt mondja, az ördög műve, hogy napok óta nem találkoz
tunk szarvasokkal, és nem tudok még egy bikát lőni. Van a dologban 
valami! Néha - sőt, sajnos gyakran - vagyok úgy, hogy a szerencse 
következetesen kerül. Igazán nem kellene hozzá különösebb szeren
cse, hogy akár csak véletlenül még egy derék bikával találkozzam. 
De most is úgy van, hogy hiába van minden iparkodásom, a második 
moldovánkai bika nem lesz meg, mert nem akar meglenni.

Buta továbbá váltig hangoztatja azt is, hogy legalább egy héttel 
előbb kellett volna idejönnöm, akkor meglőttem volna a nagy bikát. 
Ebben vele egy véleményen vagyok. Jövőre - ha még vadászom - 
úgy fogok tenni.

112



O któber 6. Ki akartunk még menni hajnalban az utolsó cserké
szetre, de sűrű köd borult a Moldovánkára, kárbavesző fáradtság lett 
volna minden kísérletezés. Reggel 8 órára elkészültem holmim ösz- 
szecsomagolásával, és indulunk lefelé. Furcsa szerkezet az ember. 
Amikor egy utolsó pillantással gondolatban elbúcsúzom a kis faház
tól, amely 20 napig hajlékom volt, valami úgy szorította a torkomat, 
hogy nem tudtam volna szólni. Az idő egyszerre kiderült, ragyogó 
napsütés a havasi tájon. Mintha a természet még egyszer meg akarná 
mutatni, mitől válók meg. Itt marad a havas, a fenyőerdő, a tiszta 
levegő, a köd, a napsugár, a felhők, a szabadság, itt maradnak a szar
vasok, csak én megyek vissza, a hivatalba a ketrecbe, a közéletbe, 
hogy a fene enné meg!

Cserkelve megyek le Seku-Bradig, a völgy oldalait nézve, hátha 
bolondjában még meglátom a nagy bikát. De bizony nem látom, sőt 
valószínű, soha többé nem fogom látni.

Valami vad a dongaút mellett, a fenyvesben megugrott előttem, 
csak egy pillanatra láttam valami köpcös, sötét alakot, de nem tu
dom, mi volt; talán medve, talán disznó.

Nap közben Petruc udvarán kifőzöm két bikám koponyáját, aztán 
délután 5 órára, a szokott módon, egy magától leszaladó, fékezhető 
kis vasúti kocsin leérek Ratosnyára.

Ezzel a szarvasbőgés számomra ez idén véget ért.

Budakeszi (Pest megye)

Október 14. Esti szalonkales a községi erdőben. Cseres-tölgyes 
szálas és vágás borította dombvidék. A vágás még zöld, csak a szá
lasban tarkult meg a lomb, és takarja a sárgabama friss haraszt a 
földet. Louis hívott meg erre a rövid kirándulásra, mert - úgy mondja
- sok a szalonka. Hárman állunk alkonyattal a vágás különböző he
lyein lesbe.

1/2 6 és 3/4 6 között Louis két párosán szálló szalonkára dupláz, 
és Csák József lő egy magában húzó szalonkára. Aztán sötéttel, 
szalonka nélkül megyünk haza, illetve Csák József autóján a faluba.

Jómagam az őszi esti hangulatnál egyebet nem láttam.
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Tahi (Pest megye)

Október 17. Az a hír járja, hogy a környékbeli erdőkben sok a 
szalonka, ezért a Tahi-erdőben egy kis haj tó vadászatot rendezünk. A 
puskások száma négy, a hajtőké hat. Reggel 1/2 10-kor nagyon kö
dös időben kezdjük, később gyérül a köd, sőt délután egészen elosz- 
lik, de az idő borús marad. Aránylag elég szalonkát röptetünk fel, de 
csak a sűrűbb lécesekben és szálasokban, ahol a földet haraszt borít
ja. A füves vágásokban nem találunk szalonkát. Délután 4 óráig va
dászunk. Az összeredmény - mint Tahin rendesen - szegényes, csak 
egy szalonka és kilenc fácán. Semmi egyéb. A magam eredménye öt 
tölténnyel öt madár; a szalonka és négy fácán.

Felsőbabád (Pest megye)

Október 24. Egy októberi hajtóvadászat Babádon, különösen 
csendes, napos időben, merő ellentéte a kárpáti vadászatnak szarvas- 
bőgés idején. Minden csupa derű, kényelem, mulatság, pihenés. Az 
ember csak kocsin jár, álldogál, üldögél, sütteti magát a nappal, lö
völdöz, és örül a bukfencező nyulaknak és a levegőből aláhulló fá
cánkakasoknak.

Ma reggel ugyan esőre hajló, borús idő volt, de nap közben kide
rül, süt a nap és enyhén fuj a déli szél.

A terület déli végében előbb nádasokat, turjánosokat, majd erdő
ligeteket hajtatunk. Nyolcán vagyunk puskások és 26 a hajtónk. Az 
összeredmény 55 nyúl, 44 fácánkakas, egy erdei szalonka, két fogoly 
és két tőkésruca. Nem sok szalonkát találunk, mindössze ötöt. Ezek
hez ma nincs szerencsém, egyet elhibázok, egynek meg egy csomó 
tollát lövöm ki. Egyébként jó napom van, aránylag jól jön felém a 
vad, és igen jól lövök is. Összesen 19 fácánkakast és 12 nyulat, va
gyis 31 darabot lőttem 62 tölténnyel.
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Lovasberény (Fejér megye)

November 21. Csekonics Endre meghívott Cziráky grófék terüle
tére szarvasokat selejtezni. Délelőtt 11 órakor ködös, nyirkos, szürke 
időben indulunk Budapestről, de mire kikerülünk a városból, Kelen
föld előtt már a ködből is kiérünk, és napos időben robogunk Érden, 
Marton vásáron át Velence felé. Délben a területen vagyunk, kikec- 
mergünk az autóból, felszállunk a ránk várakozó kocsira és barká
csolni indulunk.

A tél első bemutatkozásának elvesző jelenségei, olvadozó hófol
tok fehérlenek a cseres-tölgyes vágás szürke avarján, egyébként az 
erdő ezerszer látott, bamaszürke november végi köntösében díszte- 
lenkedik. Az esőtől és hóiétól puhára ázott földön, a süppedős sárban 
a lovak helyenként csak nehezen húzzák a kocsit a domboldalakon 
fölfelé. Szemünket körbejártatva mindenütt keressük a hasonló szí
nükkel környezetükbe olvadó szarvasokat. Messziről csak sárgás 
tükrük ötlik az ember szemébe.

Egy nyiladékon, a vágás szélén derék bika álldogál. A kocsi elől 
bevonul a sűrűségbe. Egy darabbal odébb egy magára maradt borjú 
ballag az alacsony csepőtében tőlünk távolodva, a nyiladékkal pár
huzamos irányban. Megállítom a kocsit, erre a borjú is megáll, szé
pen keresztbe fordul, s vagy 80 lépésről meglőhetném, de nem va
gyok elég nyugodt, és addig célozgatok, nyugalmat erőltetve ma
gamra, amíg a borjú válik nyugtalanná és kereket old. Ezt meg kel
lett volna lőnöm, de elszalasztottam az alkalmat, mert idegeim még 
nem heverték ki a nemrég Berlinben töltött két hetet.

A dombhát alatt leszállunk a kocsiról, és gyalogszerrel kerülünk a 
terepen feljebb, hogy rajta túl végignézzünk a ritka vágás borította 
hosszú, széles lejtőn. Ott két fiatal bikát látunk. Vagy 200 lépésnyire 
alattunk nyugodtan legelészve, lassan lépkednek a cserjék között 
ide-oda. Egydarabig messzelátónkkal nézegetjük, bírálgatjuk őket, 
aztán úgy döntünk, hogy a kettő közül a hitványabbik elejthető. 
Csekonics biztat, hogy lőjem meg. Előttem jókora tuskó van, mögéje 
guggolva és oldalához támaszkodva keresem a módját, hogy bizto
san lőjek. Nehány gally és avarszál köztem és a bika között ugyan
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veszélye a golyó egyenes irányának, de megkockáztatom a dolgot, s 
amikor a bika keresztbe fordul, rálövök.

A mögöttem lapuló Csekonics és a vadőr azt mondja, a bika jól 
jelezte a sebzést. Én csak azt látom, hogy társával együtt fut a vágás
ban lefelé, a cserjék között hol eltűnik, hol felbukkan, aztán csak 
egyiküket látom tétovázva álldogálni, majd lassan lépkedve elvo
nulni. Úgy véljük, a meglőtt bika elfeküdt, de azt mondom, ne zavar
juk, folytassuk a barkácsolást és keressük meg a bikát egy-két órával 
később.

Negyedórával későbben a kocsival egy lejtőn lefelé ereszkedve, 
alattunk a vágáson túl, a szálasban vagy 150 lépésről egy magányos 
szarvast látunk. Fiatal tehénnek nézem és ajánlom Csekonicsnak, 
hogy lője meg. Ezt a tehén azonban nem várja meg, elindul és futva 
távozik. Utánahajtatunk, bejutunk a hajlat alján a szálasba és ismét 
meglátjuk a tehenet. Előttünk átugrik a nyiladékon, s a kocsitól bal
ra, vagy 120 lépésnyire a szálfáktól nagyrészt takartan, megáll. Mi
vel a kocsin a bal oldalon ülök, Csekonics felkínálja nekem a lövést. 
Leugrom a döcögő kocsiról, egy vastagabb fához lépek, és a puska 
csövét nekitámasztva a szarvast oldalba lövöm. Elejét felkapva jól 
jelzi a sebzést, vagy 40 lépést fut és elvágódik. Mindjárt hozzáme
gyünk, hogy kizsigereljük. Közelről aztán látjuk, hogy tévedtünk, 
nem fiatal tehén, csak jól megtermett üszőborjú volt. A golyó három 
ujjnyira szíve alatt ment rajta keresztül.

A barkácsolást folytatva még jócskán látunk nagyvadat. Csekoni- 
cson lenne a sor, hogy valamit lőjön, de nem sikerül lövéshez jutnia. 
A szarvasok ezen a területen a kocsival szemben nagyon bizalmatla
nok és rendszerint idejekorán lépnek meg előle. Egy nyiladékon 
gyalog cserkelünk be hat bikát. Van köztük egy kiselejtezni való. 
Tőlük 180 lépésnyire a földön fekve lessük a lövés alkalmát, de az 
elejtésre ítélt bikának ezúttal szerencséje van; hol farát mutatja, hol 
társai mögé kerül, végül pedig a csapat egyik tagja észrevesz ben
nünket, futásnak ered, és a megriadt társaság a sűrűségbe menekül.

3 óra felé visszakerülünk első lövésem színhelyére és megkeres
sük bikámat. Sem a rálövés helyén, sem rajta túl egy csepp vért sem 
találunk, ezért a bika menekülése irányában csak találomra kereshe
tünk. Szerencsénkre a dombtetőről láttuk, körülbelül merre ment, és
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a rálövés helyétől 150 lépésnyire csakhamar ráakadunk. Hitvány 
hatos; helyesen ítéltük selejtesnek. Ez is mélyen a szíve alatt kapta a 
lövést, s mivel kissé rézsűt állt, a golyó a tüdő egy részét és gyomrát 
roncsolta szét.

Már javában alkonyodik, amikor a területet kettészelő országútra 
érünk, és azzal a tudattal, hogy a vadászást befejeztük, az út mellett 
hagyott gépkocsi felé hajtatunk. Egyszerre tőlünk jobbra vagy 80 
lépésnyire, az út fölött, a ritka szálasban egy derék bikát és nem 
messze tőle egy jókora tehenet látunk. Megállítjuk a kocsit, és 
Csekonics a tehenet meglövi. Hatalmas ugrással jelzi a sebzést, vagy 
50 lépést rohan és elesik. Igen vén tehén volt, ez idén nem nevelt 
borjút, de kizsigerelve egy egér nagyságú magzatot találunk benne.

A világosság már csaknem fogytán van, kocsira szállunk és sietve 
az autó felé hajtatunk, de megint szarvasokkal akadunk össze. Egy 
nagy csapat ugrál át előttünk az úton jobbról, a szálasból jövet, és 
tőlünk balra felkapaszkodik a vágásborította hegyoldalra. Megol
vasni őket nem tudjuk, hiszen már annyira sötétes van, hogy szabad 
szemmel nem lehet a bikát a tehéntől megkülönböztetni, de legalább 
harmincan vannak.

- Lőj meg egy borjút vagy tehenet! - mondja Csekonics; célzótáv
csöve ugyanis elromlott, és csak szabad szemmel célozhat -, én már 
nem tudok lőni!

A kocsin ülve, a puska csövét a bakon ülő vadőr vállára támaszt
va, a célzótávcsővel igyekszem a hegyoldalon vagy 160 lépésről már 
alig-alig látszó, lassan vonuló szarvasok közül egy gyenge darabot 
kiválasztani. Végre egy tehénnek vélt darab a cserjék között megáll. 
Gyorsan megcélzóm és rálövök. A szarvas elugrik, de nehány lépés
sel odébb felfordul és egy cserje alján rugdalódzik.

- Lőj még egyet! - szól Csekonics, miközben a szarvasok libasor
ban a hegyoldalon feljebb vonulnak.

- Nem merek - felelek -, mert lőni ugyan még tudok, de hogy mit 
lövök, bikát vagy tehenet, azt már nem látom.

- Akkor ne lőj! - mondja Csekonics.
Odamegyünk az elejtett szarvashoz, és meghökkenve látom, hogy 

tévedtem, nem tehenet, hanem bikát lőttem. Szerencsémre ez is csak
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selejtes, hitvány, páratlan nyolcas, tehát nem baj, hogy meglőttem. A 
golyót a lapockája közepén kapta. Sötéttel zsigereljük, ki és vágom 
le a fejét.

Ez a bika egyébként számomra azért nevezetes, mert kilencvenki- 
lencedik szarvasbikám, a következő lesz a századik, tehát valami 
érdemes bikának kell lennie.

Mai három szarvasomat is új Brennecke-puskámmal lőttem. Eb
ből tehát eddig hét golyót lőttem hibázás nélkül.

Négy órát barkácsolva ma délután igen sok vadat, körülbelül 65- 
70 szarvast és 10-12 őzet láttunk. Az őzek között volt egy öreg bak; 
a vágásban a kocsitól 50 lépésnyire álldogált, és tűrte, hogy jól meg
nézzük. Egyszerű, sima hatos agancsát még nem hullatta el.

Sárral, köddel küszködve vezeti Csekonics a gépkocsit éjjeli sö
tétségben haza, Budapestre.

Felcsút (Fejér megye)

December 8. Esik az eső már napok óta, de el kell mennem 
Kozma Jenő szokásos körvadászatára. Folyvást szemergő esőben, 
bokán felül a sáros, vizes szántóföldbe süppedve, a cipőnkre tapadt 
súlyos, nagy sárcsomókkal küszködve, járjuk a mezőt és alakítunk 
délelőtt két kört. Aztán az egész társaság - József Ferenc főherceggel 
az élen - megelégeli a mulatságot és bevonul Kozma Jenőhöz ebédre. 
A tizennégy puskás összeredménye 25 nyúl és öt fácán. Én három 
nyulat és egy fácánt lőttem.

Alcsút (Fejér megye)

December 20. Körvadászat nyulakra. Házigazda József Ferenc 
főherceg. Két nap óta téli idő van. Kevés hó esett, a föld kérge meg
fagyott és hideg szél fuj. Puszta mezőn, többnyire szántásokon, há
rom kört alakítunk. A puskások száma tizenhat, a hajtőké 115. Ösz- 
szesen 211 nyúl esik. Rám ma aránylag kevés nyúl jött, csak tizen
négyet lőttem.
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Felsőbabád (Pest megye)

December 29. Fagypont alatt 15 °C hideg van, amikor reggel 1/2 
8-kor gépkocsival Babádra érek. Utánam Halász Miska Dabasról 
lovaskocsin érkezik. Az egész kocsit, a rajta ülő embereket, a lova
kat és szerszámjukat vastagon borítja a zúzmara. Egyébként derült, 
csendes idő van. Szerencsénkre nem fuj a szél, különben bajos lenne 
ezen a sík területen, a hajtásokat várva, egész nap álldogálni. Kékes
fehér a táj a hótól és zúzmarától, halványkék az ég, csak keleten 
bágyadtan vörös az égbolt alja a látóhatár fölé emelkedett nap körül.

János úgynevezett kis házivadászatot rendez kilenc puskással és 
35 hajtóval. A Csordajáráson a legelőt és az erdő egy részét hajtatja. 
A tíz hajtásban összesen 108 nyúl, két üreginyúl, 18 fácánkakas, egy 
fogoly (tévedésből), egy karvaly és egy hitvány őzsuta esik. Rám 
nem valami sűrűén jött a vad, és nem is lőttem olyan jól, ahogyan 
szoktam, az én részem mégis 17 nyúl és öt fácánkakas. Ezzel idei 
vadászatomat be is fejeztem.

Az 1937-ben elejtett vad:

Szarvasbika
Szarvastehén és -borjú
Őzbak
Vaddisznó
Túzokkakas
Erdei szalonka

3
9

241
87

1
3

4
3

13

Fácán
Nyúl
Szajkó
Rigó

Összesen: 365 db.
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1937-ben az alábbi területeken vadásztam:

Nagykovácsi (Pest m.);

Alcsút (Fejér m.);
Felcsút (Fejér m.);
Felsőbabád (Pest m.);

Budai-hegyvidék (Pest m.); 
Nagygyanté (Bihar m.); 
Felsővadács (Esztergom m.); 
Lovasberény (Fejér m.); 
Pilismarót (Pest m.);
Tahi (Pest m.);
Bajna (Esztergom m.); 
Vizesfás (Békés m.); 
Gyergyóremete (Csík m.); 
Görgénymocsár 
(Maros-Torda m.);
Ratosnya (Maros-Torda m.);

Jabonyica (Maros-Torda m.); 
Sellye (Baranya m.);
Ravazd (Győr m.);
Marosvécs (Maros-Torda m.); 
Galonya (Maros-Torda m.); 
Füleháza (Maros-Torda m.); 
Sirok (Heves M.);
Budakeszi (Pest m.);

1/10., m/10-12.,14., 19-20., 22-24., 
26-28., 30-31., IV/5.; 16 nap
1/16., XII/20.
XII/8.
1/17., III/9., 15-18., VI/20-21., 
VII/17-18., X/24., XII/29.; 12 nap
1/18.
1/30-31.
11/10.

11/21., 28., XI/21.
111/13., 21., 29.
IV/1., X/17. 
IV/4.
IV/29.
V/3-6.

V/7. VIII/7-8.
V/10-12., Vni/10-11., IX/17-X/6.; 
25 nap 
V/12.
VI/26-28.
VII/20-22. 
VIII/2-3.
VIII/3-5., 8.
VIII/5-6., 9., 12.
IX/11.
X/14.

23 község határában összesen 93 nap.
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