
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
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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.
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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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