
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.

27



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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