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Szentpéterfölde 
(Zala megye)

Január 10. (péntek) Ebben az esztendőben első vadásznapom 
megint kabalás napomra esik. Hiába minden józanság, elfogult 
vagyok a péntek javára. Lehet, hogy nagy csalódás lesz a vége, 
de az egész esztendőre jó előjelnek veszem, hogy az idén 
pénteki napon kezdek vadászni.

Tegnap reggel 8 órától délután 3-ig ültem a vonaton, aztán 
még egy órát kocsin, hogy idejussak. Amikor Schramm Tóni 
telefonon közvetítette nekem József főherceg meghívását a mai 
hajtóvadászatra, előre jelezte, hogy könnyebb Abesszíniába 
jutni, mint ide, Zalának ebbe a részébe, a legsötétebb „Göcsej”- 
be. Gutorfölde vasúti állomáson szálltam le a vonatról, és olyan 
sárban, amelybe a kocsi kereke csaknem a tengelyig süppedt, 
egy órát himbálóztunk, düledeztünk, vergődtünk fel Budnyáig, 
az erdőgondnok tanyájáig. Ennek szomszédságában van a 
főherceg vadászháza. Páll Miklós erdőmémöknél szálltam meg, 
s a kedélyes beszélgetéssel töltött este maradt ennek a 
kirándulásnak a legjobb része. A vadászati rész ugyanis ma 
gyengén sikerült. A vendéglátó főhercegen felül nyolcán 
voltunk puskások. A rendelkezés úgy szólt, hogy elsősorban 
disznót lövünk, másodsorban szarvastehenet és esetleg rókát, 
utóbbit azonban nem a hajtások kezdetén, nehogy a korai 
lövésekkel visszariasszuk a nagyvadat. Tehát kilenc puskással és 
60 hajtóval öt erdei hajtást rendeznek, többnyire sűrű 
fiatalosokban, egyet ritkított lécesben. Délelőtt 10 órakor 
kezdjük és délután ‘/24-kor fejezzük be. Összesen 22 lövés esik, 
s az eredmény egy kétéves kanocska. Semmi egyéb. Jómagam 
összesen öt őzet, négy rókát és hat nyulat láttam, de nem
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sütöttem el a puskámat. Disznót és szarvast egyáltalán nem 
láttam, rókára pedig nem akartam lőni, nehogy valaki engem 
okoljon a hajtás sikertelenségéért. Nagyon enyhe, csaknem 
tavaszi, langyos idő van, a hó már régen tisztára elolvadt, 
hajnalban volt ugyan egy kis fagy, de a sárpocsolyákon csak 
vékony jégréteg képződött, az is hamarosan elolvadt. Amit a 
főherceg által bérelt Esterházy hercegi területből láttam, az 
dimbes-dombos, erdős vidék. Az erdő: cseres-tölgyes vágások, 
fiatalosok, kevés nyírfával és helyenként kevés erdeifenyővel. 
Szeptemberben szép és jó világ lehet erre. Délután 4-kor a 
főhercegnél ebédelünk, 5-kor keskenyvágányú iparvasúton 
lemegyünk Csömödér-Páka vasúti állomásra, ahonnan többen 
Zalaegerszegre utazunk. Aztán este 10-kor a Nagykanizsán át 
Budapestre menő, közvetlen kocsiba ülök, hogy egész éjjel 
rázassam magamat, reggelre hazaéljek és a hivatalba mehessek. 
Az a baj, hogy az efféle meghívást nem lehet lemondani.

Felsőbabád
(Pest megye)

Január 12. (vasárnap) Farkas Jancsinál a szokásos nagy 
nyúlvadászat 200 hajtóval és tizenhárom puskással. Jancsi két 
vonalhajtást, majd befejezésül három erdei hajtást rendez. Az 
időjárás, sajnos, nem kedvező és nem is valami kellemes. 
Délelőtt szemereg az eső, és egész nap fuj a szél, egyébként 
langyos, tavaszi idő van. Talán ez okozza, hogy feleannyi vad 
esik, mint amennyit Jancsi remélt. Az összeredmény 230 nyúl és 
15 fácán. Nekem elég jó napom volt. Az egyik vonalhajtásban 
sarokpuskás voltam. Összesen 26 nyulat és hat fácánt lőttem.
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Az időjárásra jellemző, hogy egy bíbicet és egy örvös galambot 
láttam.

Peszér-Adacs 
(Pest megye)

Január 26. (vasárnap) Erdei hajtóvadászat Ágoston Manónak 
a királyi családtól bérelt területén. Maga a házigazda nincs jelen, 
csak tizennégy puskás vendége. Kammer Hugó vitt le autóján.

Ennek a napnak az emlékét leginkább azért érdemes 
megörökíteni, mert nem emlékszem, hogy már volt és alig 
hiszem, hogy még lesz életemben januárban ilyen áprilisi módra 
enyhe, langyos, napos időben részem. Egész nap kiskabátban, 
hajadonfóvel jártam, illetve álltam helyemen a hajtásokban. Hó 
az idén, 1936-ban még nem volt, a homokos talaj száraz. 
Délelőtt 10 órától délután 3-ig, nagy sereg hajtóval, hat hajtást 
rendeznek, és ennek összeredménye 442 darab kisvad, nyúl, 
fácán és üregi nyúl. Rám nem valami jól jött a vad, egyébként jó 
napom volt, mert jól lőttem. A magam eredménye 19 fácán, 
három nyúl és nyolc üregi nyúl.

Esztergom 
(Esztergom megye)

Január 29. Reggel Brandt Vilivel, Gatkiewicz Louis-val és 
Tommy kutyámmal Budapestről autón jövök ide ki. A Méhes
völgyben leszállunk a kocsiról, és a vadőrrel, az erdőőrrel és
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egy napszámossal délelőtt 10-től 1-ig bokrászunk. 
Végigkeressük a völgy északi oldalán a lejtők alját borító 
bozótokat, vágásrészeket, fácánt és nyulat keresve. 
Hajadonfővel és kiskabátban járunk, mégis megizzadunk, mert 
melegen tűz a nap. Szokatlan, sőt szinte hihetetlen enyhe 
időjárás van. Nemcsak a hóvirág nyílik, hanem a mogyoró is 
virágzik, és az erdőőrtől hallom, hogy már nyíló ibolya is akad. 
Háromórás bokrászásunk eredménye csak az, hogy én három 
fácánt lövök, s az erdőőr egy nyulat lő.

Louis-val a barátkúti erdőőri házban szállók meg, és 
ebédelés után, ^3-kor a vadőrrel cserkeim indulok. A barátkúti 
oldalra megyünk, de sajnos, hamarosan belátom, hogy a 
cserkelés most csaknem kárbavesző kísérlet. Bár a föld nedves 
és puha, az ösvényen sok a meglehetősen száraz haraszt, s ezért 
nem lehet zajtalanul járni. Ami vadat látok, már messziről 
észrevett és menekült. így járok egy csapatban hat szarvassal, 
majd két részletben négy őzzel és három disznóval.

A disznók ritka szálerdőben, napsütötte hegyoldalon 
feküdtek, éspedig annak a helynek a közelében, ahol alkonyat 
után szórónál, lesállványról kellene disznót lőnöm. A vadőr 
jelentése szerint minden este pontosan %4-kor nyolc disznó jön 
a szóróra. Előre gyanítom, hogy cserkelésünk a szóró közelében 
elhibázott dolog volt és a disznókat elzavartuk. Ezt nem én 
okoztam, hanem házigazdám és a vadőr, ők tervezték meg a ma 
délutáni vadászásomat. Nem szólhattam hozzá, mert nem 
ismertem a helyzetet s a körülményeket.

Késői alkonyattal, ‘/tó-kor a ritka szálasban, a szórónál a 
vadőrrel felmászom a magasülésre. Csillagos az ég, a 
negyedhold valamennyire világít, s bár a hőmérséklet fagypont 
fölött van, a januári éjszaka mégis hideg. Baglyok sivalkodnak, 
egyébként nagy a csend, s a tavaszodás előérzete és hangulata 
tölt el. 6 óra felé tőlünk északra egymással hajbakapott disznók
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visítása hallik. Aztán elhallgatnak a baglyok, a déli, hideg szél 
erősbödik, a fák csupasz koronája hajlong, összeverődik, 
nyekereg, és hiába fázom magasülésemen, a disznók ma nem 
tartják be megjelenésük időpontját. Ezen túl még félórát várok, 
aztán Vi8-kor lemászom a fáról és szállásomra megyek.

Louis ma délután a terület délkeleti részén cserkelt, de 
semmi nagyvadat nem látott.

Január 30. Hajnali W -kor indulunk. Én a vadőrrel a Fekete
hegyre megyek, ahol egy, állítólag derék, tizenkettes bika jár. 
Ezt meglőném, ha csakugyan derék bika, házigazdámnak 
ugyanis engedélye van két bikát tilalmi időben, február 15-ig 
lőni vagy lövetni, s ezek közül még csak az egyiket lőtte meg. 
Ködös, párás, szeles idő van. Nagyot kell járnom és vagy másfél 
órát kapaszkodnom, mire felérek a Fekete-hegy sziklás teteje 
alá, ahol Brandt Vili nehány napja azt a bikát látta. Jön-megy a 
köd, hol ritkul, hol sűrűsödik, de mire felérünk oda, ahol a bikát 
keressük, felszáll a köd, és a ritka szálerdőben messzire lehet 
látni. Ugyanazon a tájon, ahol Brandt Vili a bikát nemrég látta, 
egyszerre csak vagy 80 lépésről megpillantom egy heverő bika 
komor fejét. A messzelátóval vizsgálom a nagyrészt fatörzsektől 
és ágaktól takart agancsát, s úgy nézem, hogy páratlan 
tizenkettes. Sokáig nézegetem, mire a bika mégis gyanút fog, 
feltápászkodik, még egy darabig álldogál, fejét ide-oda forgatja, 
aztán lassan ellépeget. Ugyanakkor mellette csülökre kap egy 
másik bika, amelyet előbb nem vettem észre, és követi. Úgy 
rémlett, hogy ennek a másik bikának nagyobb az agancsa. 
Rendesen megnézni ezt sem tudtam, mert a terepnek egy darab 
lapos részéről mindjárt leléptek a hirtelen lejtő hegyoldalba és 
eltűntek. Utánuk cserkelek és utói is érem őket, de 
észrevesznek és megint látatlanul meglépnek; csak dobogásukat 
hallom. Folytatom a cserkelést nyugati irányba, párhuzamosan a
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szentléleki úttal és a Méhes-völggyel, hegytetőkön, 
hegyoldalakon végig, mindig ritka szálerdőben. Még kétszer 
akadok szarvasokra, éspedig egyszer öt bikát cserkelek be vagy 
80 lépésre, aztán két bikával találkozom. Az előbbi csapatban is 
volt egy tizenkettes bika, de agancsa a közepes minőségen is 
alul van. Délelőtt 11 órára érek vissza szállásomra, 
meglehetősen fáradtan, mert a sáros, csúszós talajon a nehéz, 
szöges talpú cipővel a járás bizony fárasztó.

Délután 2-től 5-ig a terület külső részén, a Méhes-völgy 
oldalában Tommy kutyámmal megint bokrászunk. Nagyon 
kevés vadat találunk, és csak én lövök egy fácánkakast, Louis 
néhányszor mellé lő.

Este már nincs kedvem a szórónál disznót lesni és 
átengedem ezt az élvezetet Louis-nak, aki életében még nem 
lőtt disznót. Viö-kor indul szállásunkról a vadőrrel a barátkúti 
oldalra. A vadőr fényszórót visz magával, mert borús az idő, 
nem világít a hold, a disznót tehát meg kell világítani. 
Kétségtelen, hogy a disznók minden éjjel megjelennek a 
szórónál, mert reggelre mindig elfogy onnan a kukorica. Tegnap 
este is még ott jártak és megették a kukoricát, miután mi onnan 
eljöttünk. Este 9 órára aztán Louis csalódottan visszajön, '/29-ig 
hiába várta a disznókat. Úgy látszik, mostanában nagyon későn, 
talán csak éjfél körül jönnek a szóróra.

Január 31. Még sötét éjjel van, amikor hajnal előtt, %6-kor a 
vadőrrel útnak indulok. Borús az idő és sűrűén ködös á levegő, 
nem valami messzire lehet látni. Egyébként az időjárás 
változatlanul enyhe, a langyos levegőnek tavaszi szaga van. 
Felkapaszkodunk a Fekete-hegy alá, és a területnek ugyanazt a 
részét keressük végig, amelyen tegnap reggel jártunk. Mire 
felérünk a hegytetőkre, kikerülünk a völgyeket betöltő ködből, 
és jól lehetne látni, ha volna mit. Négy óra hosszat úgy járok,
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hogy semmi vaddal sem találkozom, aztán a Majális tér fölött, a 
gerincűt mellett egy kis sűrűségben egy csapat szarvastehén 
ugrik meg a közelemben. Lehettek vagy öten-hatan, de nem 
jutottam lövéshez, mert a sűrűén gallyas lécesben mindjárt 
eltűntek. Ennél több vadat aztán egész reggel és délelőtt nem 
láttam, és majdnem hatórás cserkelés után, ’/412-re érek vissza 
szállásunkra.

Louis a barátkúti oldalon cserkelt, de ő sem járt különben.
Délután már nincs kedvem megint kimenni, 5 óra után innen 

indulnunk kell, hogy estére hazaéljünk Budapestre, a délutáni 
cserkelést tehát túl rövidre kellene szabni. Louis-t azonban fóti 
a vágy, hogy valamit lőjön, tehát 2 órakor a vadőrrel megint 
nekivág az erdőnek, majd 5 órára eredmény nélkül tér vissza, 
csak előle menekülő két tehenet látott. '/26-kor szekérre ülünk 
és bedöcögünk az esztergomi állomásra.

Káptalanfa 
(Veszprém és Zala megye)

Február 8. (szombat) Tegnap délután ^5-kor indultunk 
hárman, gróf Wenckheim Mária, Rumbach Pista és jómagam 
autóval Budapestről. Győrött V27-kor uzsonnáztunk, Pápán fél 
órára betértünk a kastélyba, és körülbelül !410-re értünk ide. A 
házigazda, gróf Esterházy Tamás meghívott két napra vadászni, 
tehenet, disznót és rókát lőni. O maga csak tegnap este, 
vonattal indult Budapestről, és hajnalban ért ide. Beosztásom a 
mai napra nagyon kedvemre való. Egyedül vadászom az ötezer 
holdas káptalanfa! vadaskertben. Kapok egy nagyszerű 
vadászkocsit barkácsolásra, Rédl Ede erdészt kísérőnek, és
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nehány erdőőr már korán reggel indult csapázni. Ugyanis 
nehány napja végre télire fordult az idő, a talaj felszíne 
megfagyott és félaraszos hó borítja a földet. Fuchs fövadász 
sürgönyzött gazdájának, hogy gyerünk vadászni, mert elég a hó, 
lehet csapázni. Feladatom mindenekelőtt meglőni a sárosföi 
vadaskert utolsó vaddisznóját. Ötezer holdon egy disznót 
megkeresni és lövésre kapni, érdekes feladat! Az erdőőrök 
parancsot kaptak ezt a disznót kinyomozni, megállapítani, 
reggel melyik sűrűségbe ment be, hogy csapén követhessem és 
ily módon lövésre kapjam. Ezt a disznót, egy régi 
disznóállomány utolsó darabját, már négy éve üldözik, többször 
elhibázták, megsebezték, de eddig csak megmaradt, és egyedül 
éldegél a nagy kiterjedésű vadaskertben, amelyben faját az 
erdészetnek okozott károk miatt - kipusztításra ítélték.

Tehát az utolsó sárosföi disznó elejtése a mai feladatom. Az 
erdészek és vadőrök jelentése szerint öreg koca, ezért a grófnő 
„szomorú özvegy”-nek nevezi. Reggel 8 óra felé érek a sárosföi 
erdészházhoz, ahol Rédl Ede alerdész hozzám szegődik, aztán 
továbbhajtatunk egy erdei kunyhóhoz, ahová az erdőőröknek a 
csapázás befejezése után jelentésükkel be kell témiök.

Délelőtt 11 óráig az idő azzal telik el, hogy barkácsolunk, 
de rövid fordulók után ismételten visszatérünk a kunyhóhoz, a 
nyomozó erdőőrök után érdeklődni. Közben egy szálasban, egy 
kisebb csapatból kilövök egy selejtezni való tehenet. 11 óra felé 
barkácsolva találkozunk az egyik erdőőrrel, akitől megtudjuk, 
körülbelül merre lehet ma a disznó, melyik irányban kell még a 
nyomozást folytatni, hogy mai búvóhelye megállapíttassék. Erre 
részben kocsival, részben gyalogosan mi is segítünk a 
nyomozásban, és hamarosan tudjuk, melyik erdőtáblában kell a 
disznónak feküdnie.

Tehát délelőtt 11 órakor hozzáfogunk a csapa követéséhez. 
Ez kétségtelenül a vadászás egyik legkomolyabb,
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legvadászosabb, legtermészetesebb módja, hiszen így vadásznak 
a ragadozók, a róka, a farkas, a hiúz, sőt segítőtársunk, a kutya 
is, ezenfelül izgalmas és nehéz vállalkozás. Előttem jár az 
erdész, akinek csak az a dolga, hogy a csapát tartsa, le ne téijen 
róla. Szeme csak a földön jár és hozza távcsöves 
Schoenaueremet, arra az esetre, ha úgy alakulna a helyzet, hogy 
azzal akarnék lőni. Hol mögötte, hol mellette haladok én, 
kezemben a két Brennecke-golyóval töltött serétes puska, s 
nekem viszont a szemem csak elöl jár, csak a disznót keresem. 
Mivel valószínű, hogy az előttünk hirtelen felugró disznóra 
kapásból kell lőni, lövésre készen fogom a puskát, mint ahogyan 
az ember például szalonkára bokrászik. Ezért gondoltam 
legcélszerűbbnek a serétes puskát. Hiszen nem nagy távolságra 
és nem gondosan célozva lő az ember a fekvőhelyéről 
felugratott disznóra, hanem gyorsan, akár a vackából felugratott 
nyúlra. Hosszú vadászéletemben, negyedfél évtizedes 
vadászmúltamban csak két Brennecke-golyós töltényt sütöttem 
el vadra. Magam sem tudom miért, csak úgy ötletszerűen, 
valami eshetőséggel számolva, hoztam el két Brennecke-golyós 
töltényt, amelyet vagy tíz-tizenkét évvel ezelőtt drillingemhez 
kaptam Feri öcsémtől.

Tehát lassan követjük a csapát, szótlanul, lehetőleg kevés 
zajjal. Mögöttünk vagy 50 lépésnyire ballag az erdőőr. Hol 
ritkás szálasban járunk, hol egy darab sűrű bozótba jutunk, ahol 
fokozott figyelemmel lesem a várt, hirtelen támadó alkalmat a 
disznóra lőni. A kökény és galagonya sok tüskéje csak a 
kezemet szurkálja, karmolja össze, bőrruhámban nem tud kárt 
tenni. Helyenként olyan sűrűén gallyas búvóhelyeken 
furakodunk át, hogy meg sem értjük, mért nem állapodott meg 
benne a disznó, mért ment ki belőle megint ritkább, világosabb 
helyre. Sűrű bozótokban régi fekvőhelyeit találjuk, amelyeken 
csapája átvezet. Egyszer az a gyanúnk, hogy előttünk felkelt és
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máris elzavartuk. Szeszélyes bolyongásának célja rejtélyes. 
Például a szálasban egy helyen jókora darabon egyenes irányban 
haladt, aztán visszafordult, és ősapájával párhuzamosan, nehány 
méternyire tőle, ugyanakkora darabon visszament. Betért egy 
galagonyás, fagyalos, csalitos sűrűségbe, körbejárt benne és 
kikerült belőle. A hó már nem sok, napok óta hol olvad, hol 
megfagy, egyes kisebb helyeken már el is fogyott s a csapát nem 
mutatja. Vagy egy kis vízfolyás medrébe tért be a disznó, ebben 
nem látni csülke nyomait, és sokáig keressük a helyet, ahol 
kilépett a partra és megint a havon ment tovább. Ezért 
ismételten kifogyunk a tudományból, megállunk és nem tudjuk, 
mitévők legyünk, nem látjuk a csapa folytatódását.

Minden nyomozás, akár az egészséges, akár a sebzett vad 
csapán követése, a vadászban a lehető legvegyesebb érzelmeket 
támasztja, gyorsan váltakozó örömet, bizakodást és 
bosszúságot, csüggedést, lemondást okoz. Hacsak nem friss 
havon, egészen friss csapán jár az ember, a csapa követése 
közben gyakran olyan kérdések, rejtélyek megoldásáról van szó, 
hogy valóban le kell vizsgáznia a vadásznak, és a 
legtapasztaltabb, legszakavatottabb vadásznak is helyenként 
össze kell szednie minden tudását, hogy továbbjusson. Hogy a 
kedve szerint, zavartalanul bolyongó disznó hogyan járkál 
össze-vissza, ide-oda, saját csapáját minduntalan keresztezve, 
sőt ugyanazon a vonalon hosszú darabon oda és vissza járva, 
hogy ősapájának rajza micsoda útvesztője az összevissza kuszáit 
vonalaknak, egymásba fonódó köröknek és egyéb szeszélyes 
firkantásoknak, az ember csak akkor látja, amikor kilométerek 
hosszat rajta jár. A csapa rajza, gyakori irányváltoztatása szinte 
gondolkodóba ejti az embert, mi lehetett a vad szándéka, mit 
keresett, mi elől tért ki, mire törekedett, mi járhatott az eszében. 
Mintha a vadász ilyenkor közelebb jutna a vad életének, 
természetének, lelkivilágának megismeréséhez.
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Végre, vagy másfél órával a csapa követésének megkezdése 
után, olyan helyre érünk, ahol a disznó a szálasban megint egy 
darab csalitos sűrűség felé tartott, és az az érzésem, hogy ebben 
kell feküdnie. A szürkecsíkos szálasban, a rozsdabarna lombos 
csalitostól vagy 40 lépésnyire megállunk. Szemünk a kis sűrűség 
hézagaiban keresi a disznót. Az erdész egy sötét foltra mutat és 
súgva mondja, hogy alighanem az a disznó. Mindjárt 
rámondom, hogy nem az.

- Tessék csak jól figyelni és nem szem elől téveszteni azt a 
sötét dolgot, s ha megmozdul, rögtön lőni! -  mondja halkan az 
erdész, és hogy jobban odalásson, óvatosan, nehány lépésnyire 
tőlem balra eltávolodik. De egyszerre megáll és int, hogy 
kövessem. Óvatosan utánalépegetek.

- Ott a disznó! -  súgja, és egy másik fekete foltra mutat.
- Az ám! -  felelek halkan, mert szabad szemmel is látom, 

hogy a barna tölgylombban újabban felfedezett sötét folt fekete, 
bozontos szőrcsomó.
Az csak a disznónak valamelyik része lehet, s bár nem tudom, 
melyik része, sietve meg kell kockáztatnom a lövést, mert ha a 
disznó csak egyet lép, elveszett számomra elejtésének alkalma, 
hiszen a csalitoson túl, takarásban elmenekülhet. Rákapom a 
puskámat és beledurranton! az egyik Brenneckét. A feketesörtés 
folt eltűnik, helyén nagy zörgés, dübörgés támad, 
megrázkódnak a lombos gallyak, porzik a hó, repül a haraszt, és 
a sűrűségből jobbra, a szálasba kiperdül és elrohan a nagy 
disznó. Serétes puskám legye futásában követi, rajta van az 
oldalán, és beleeresztem a második Brenneckét is. A disznó 
hátulja lerogy, de rögtön csülökre kap, s bár dülöngve, 
rogyadozva, támolyogva, de továbbrohan. Az erdész 
Schoenaueremet nyújtja felém és biztat:

- Tessék még lőni!
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- Minek, az ördögbe? -  felelek. -  Hiszen két Brennecke van 
benne, nem kell ennek több golyó, nem megy az már messzire! 
Az erdész és mögöttünk az erdőőr egyszerre kalapot emel és 
kedves lelkesedéssel gratulál:

- Nagyszerű volt, pompásan sikerült, Weidmannsheil!
Biztos, hogy az én ábrázatomról is lerítt az öröm. A disznó 
belopásának és két lövésemnek sikere teljes és tökéletes volt. 
Ennél jobban a dolog nem sikerülhetett volna.

Megnézzük a lövés helyét, látjuk, hogy a disznó a földbe 
túrt, mélyített fekvőhelyéről kelt fel és fölötte állt, amikor 
először lőttem. A sebzésnek azonban semmi bizonyító jelét sem 
találjuk, de ezzel nem sokat törődünk. Mindjárt követjük a 
csapát. A második rálövés helyén sok golyóvágta sörte 
szóródott szét a rogyástól összenyomott havon. Aztán 
megyünk, egyre tovább jutunk, és kezd nyugtalanítani, hogy egy 
csepp vért sem találunk. Nem értjük a dolgot. Örömteljes 
hangulatunkat megzavarja a kétkedés, a tévedés, a csalódás 
lehetőségének a gyanúja. Már 100 lépésnyire vagyunk a rálövés 
helyétől, és a havon a disznó egyre hosszabb ugrásainak 
nyomait látjuk, de semmi vért. A csapa a szálasból tölgyes
cseres fiatalosba vezet. A sűrűbb helyeken reménykedve keresi 
szemünk az elfeküdt disznót, de csak az egyre távolabb vezető, 
tiszta csapát látja.

Mint ilyenkor rendesen, ezúttal is évtizedes emlékek 
elevenednek meg bennem. De sokszor volt már részem a sebzett 
nagyvad keresése közben hasonló, nyomasztó hangulatban, az 
aggodalomnak, kétkedésnek, reménykedésnek, bizakodásnak, 
csüggedésnek egyre-másra váltakozó érzéseiben! A vadász 
ilyenkor töpreng, magában magyaráz, következtet, a 
tapasztalatok alapján kialakult szabályokat és azok kivételeit 
juttatja eszébe, az eshetőségeket mérlegeli, és közben ballag, 
egyre tovább ballag a csapán.
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A rálövés helyétől vagy 200 lépésnyire egy vércsepp láttára 
szinte felderül a lelkünk. De szép is az első pirosló vércsepp a 
havon! Tehát még nincsen ok a szégyenkezésre, nem hibáztam. 
Aztán kis darabbal odébb már jobban vérzett a disznó, bőven 
fröccsent vér csapája mellé. Megállunk, nem folytatjuk a 
követést. Egyetértünk abban, hogy okvetlenül jó jel a vérzés 
késői megindulása. Hogy 200 lépésig nem vérzett, egyáltalán 
nem rossz jel.

Ilyenkor a vadász agya szinte gyártja a jó és rossz jelek 
magyarázatát. Eszébe jutnak régi, bizonyító esetek, példák, 
amelyek reménységeit hol dagasztják, hol apasztják. A sebzett 
vad keresésének ezek, az érzéshullámoktól telített percei, sőt 
órái a vadászat egyik legkomolyabb, lényeges része, nem 
szórakozás, hanem kötelességteljesítés, munka, tanulmány, sok 
esetben keserves küszködés, nevelődés.

Abban is egyetértünk, hogy a leghelyesebben, legokosabban 
úgy teszünk, ha két órát nem folytatjuk a csapa követését, 
közben előkerítjük az uradalom egyik bevált, öreg vérebét és 
vele kerestetjük meg a disznót. Már nem kételkedünk abban, 
hogy valahol csak ráakadunk, hogy vagy dermedten kerül meg, 
vagy alkalmam nyílik a megváltó golyóval végképpen elejteni.

Tehát elküldjük az erdőőrt a vérebért, előkerítjük a kocsit 
és egy darabig megint barkácsolunk. Selejtezni való szarvasokat 
keresünk. Ez a válogatás nem volt éppen egyszerű dolog, 
hanem felelősségteljes feladat. Szépen látunk szarvasokat, és 
egy magányos borjút, amelynek talán már ellőtték az anyját, 
vagy 120 lépésről meglövök. Sok vékony gally takarásán át 
lőttem, nem vagyok biztos, hogy jó lövést kapott, s bár bőven 
vérzik, ennek a keresését is egy későbbi időpontra halasztjuk.

V22-kor lőttem a disznóra, tehát úgy osztjuk be a dolgot, 
hogy ’/43-kor a vérebbel megint a csapán vagyunk, és látva a 
kutya jó munkáját, nagy bizakodással iparkodunk tüskén-
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bokron át utána. Folyvást cseres-tölgyes, borókás és nyíres 
fiatalosokban járunk. A ruhám már elrongyolódott volna, ha 
nem lenne bőrből. Jókora darabon bőven van vér. A hosszú 
pórázra kötött kutya, gyorsan halad, mi utána törtetünk, 
helyenként futva haladunk és hamarosan messzire eljutunk. És 
megint belesodródom a kétkedés, a rossz sejtelmek gyötrő 
hangulatába. Sehogyan sem tetszik, hogy a disznó olyan 
messzire tudott elmenni, hogy sehol sem állt meg, nem feküdt 
le. Aztán egyéb rossz jelek is bántanak. Ahol a csapa az ember 
kezét és arcát összeszurkáló, kefesűrűségű bozótba vezet, 
ezekben a jó búvóhelyekben miért nem állapodott meg a disznó? 
Miért sétált hosszú darabokon szabad helyeken, sőt régi 
szekérutakon végig? A vérzés is gyengült, sőt időnként egészen 
elapadt. Már csak egymástól 40-50 lépésnyire találunk egy-egy 
csepp vért. Helyenként elolvadt a hó, s a gyepes, harasztos 
földön a kutya nélkül nem lehetne a csapán maradnunk. A kutya 
nagyszerűen dolgozik. Itt-ott ugyan megesik, hogy letér a 
csapéról, de mindjárt észreveszi tévedését és addig jár jobbra- 
balra, körbe, addig keres, amíg visszatalál a csapára és 
helyreigazodik. A véreb munkáját nézni külön élvezet. 
Szaglóképessége a természet egyik csodája, s az ember 
célirányos tenyésztésének páratlan sikere. Ismételten 
megakadunk, mert nem látjuk a csapa folytatását, és csak a 
kutya világosít fel, hogy a disznó helyben megfordult, és a maga 
csapáján hosszú darabon visszament, mielőtt letért róla és irányt 
változtatott. Ezt a disznó gyakran tette meg, az ördög tudja, 
hogy miért. Aztán kezd a kutya lanyhábban keresni, gyakran 
letér a csapéról, és vámunk kell, amíg ide-oda keresgélve, 
szimatolva ismét helyreigazodik.

Másfél órás keresés után pedig, vagy hat-hét kilométernyire 
a rálövés helyétől, mind a hárman -  a véreb, az erdész és 
jómagam -  egyszerre végére értünk tudományunknak.
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Hómentes helyen, egy szekérúton nincs már nyom, vér pedig 
már régen nincsen, a kutya félrevonul, meghempereg a hóban, 
minden érdeklődése a csapa iránt megszűnt, és nem hajlandó 
tovább keresni.

- Nem lesz meg a disznó! -  mondja az erdész
- Nincsen annak komoly baja, különben már lefeküdt volna. 

Meg fog gyógyulni, és még vadászni fogunk rá, mint ahogyan 
már öt éve vadászunk az utolsó sárosföi disznóra. Ennek hát 
nagy szerencséje van!

Nem merem állítani, hogy az erdésznek nincsen igaza. Már 
nem tudom mire vélni a dolgot. Úgy éreztem, hogy jól lőttem, 
és nem tudom elképzelni, milyen sebzése van a disznónak. Talán 
a régi töltényekben vagy a Brennecke-golyókban volt a hiba?

Hiábavaló minden okoskodásom, be kell látnom, hogy a 
jelek végképpen rosszak. Jómagam is végére értem mindennek, 
minden tudományomnak, ötletemnek, reménységemnek. 
Kénytelen-kelletlen le kell mondanom a már biztosnak vélt 
sikerről, arról a dicsőségről, hogy sikerült elejtenem az ötezer 
holdas vadaskert egyetlen disznaját. Egyáltalán semmi 
javaslatom, hol és miképpen keressük. Ehhez már csak valami 
bolond véletlen segíthet hozzá. Ez a véletlen pedig -  márhogy 
velem -  alig fog megtörténni; 4 óra múlt, már csak másfél óránk 
van sötétedésig.

Az erdőőrt már félórával előbb elküldtük, hogy értesítse a 
kocsist, merre járunk, milyen irányban hajtson utánunk.

Egyszerre sípolást hallunk.
Az erdőőr sípol! -  mondja az erdész. -  Valami 

mondanivalója van, valamit tud a disznóról, különben nem 
sípolna.
A csapát követni már úgysem tudjuk, hát elindulunk a sípolás 
irányába, és a fiatalosból sok sűrűségen át kivergődünk egy 
nyiladékra, ahol a kocsi és két erdőőr vár. És úgy látszik, hogy
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a „bolond véletlen” mégis segíteni akar rajtunk. Az egyik erdőőr 
jelenti, hogy tőlünk vagy négy kilométernyire, a vágásban 
dolgozó famunkások látták a disznót. Egész közel, mellettük 
ballagott el, látszólag nagybeteg és erősen vérzik.

Ismét egy feléledő reménysugár! Hátha mégis megkerül 
még! Azt mondják, erősen vérzik.

Felszállunk a kocsira, és a nagy kiterjedésű szálerdőn át 
nagy sietve hajtatunk arrafelé, amerre a disznót látták. Meg is 
találjuk még a szálas egyik nyiladékán bőségesen véijelezte 
csapáját. Megint ki kell bogoznunk haladásának irányát, mert 
ezen a helyen is megismételte azt a szokását, hogy a maga 
csapáján hosszú darabon ballagott vissza.

Tehát megint követjük a csapát, friss erővel, új 
reménységgel, s ebben derekasan segít a véreb is.

A vércsapa a szálasban egy darabon, egy szűk patakmedren, 
a vízben vezet végig, ahol a disznó feltörte a jeget, aztán kivezet 
a nagy vágásterületre. Ott a disznó nehány száz lépést a 
dombháton egy hosszú, egyenes, széles nyiladék egyik oldalán 
ballagott végig addig a helyig, ahol a favágó munkások az irtás 
alkalmával meghagyott nehány magfát, szálas tölgyet döntöttek 
ki és vasúti talpfáknak faragnak meg. Ott, ahol a munkások a 
disznót közelről látták, megfordult és a hosszú nyiladék másik 
oldalán ballagott visszafelé, abban az irányban, ahonnan jött.

Kezd a dolog a mai napra megint reménytelenné válni. 
Közben nagyot haladt az idő, elmúlt 5 óra, máris kezd 
alkonyodni, nemsokára esteledik, és ki tudja, mennyire vagyunk 
még a megállás nélkül menetelő disznótól. Ezért javasolom az 
erdésznek, eresszük a kutyát hajszára, talán nem túl messze 
tőlünk a disznót megállítja és ezzel a lövés alkalmához juttat. A 
szabadon bocsátott kutya a vércsapán eliramodik és csakhamar 
eltűnik. Nehány percnyi várakozás után halljuk a csaholását, 
vagy fél kilométernyire tőlünk, a vágásban. Úgy hallik, hogy egy
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helyen csahol, tehát megállította a disznót. A szó szoros 
értelmében tüskén-bokron át rohanunk a hang irányába. Közben 
a csaholás távolodni kezdett, a disznó tehát megint továbbállt és 
a kutya hajszolja. Lélekszakadva rohanunk tovább. A hajsza 
távolodik, az idő múlik, s a világosság fogy. Végre a vágás 
szélén túl, megint a szálasból, hallik a csaholás, éspedig egy 
helyről.

- Siessünk! -  mondja az erdész -  a kutya megint állít.
Már a csaholás közelébe értünk, de annyira beesteledett, hogy a 
szálasban alig látni valamit. Egyszerre csak elhallgat a kutya, és 
meglátom, amint egymaga a szálasból kifelé tart.

- Ott hagyta a disznót -  szólok az erdészhez -  ez nincs 
rendjén!

- Minket keres -  felel -  és hangos szóval hívja magához, 
majd újabb támadásra bíztatja: - Keresd meg! Fogd meg!
A kutya rögtön visszaszalad, ahonnan jött, megint dühösen 
csahol, még nehány lépésnyire utánasietünk, és mind a ketten 
egyszerre látjuk meg a disznót. Illetve vagy 50 lépésről, az esti 
sötétségben, a szálerdő fagyalos aljnövényzetében, a földön 
csak valami fekete, mozdulatlan tömeget látunk, amelyről azt 
gondolhatjuk, hogy a disznó.

- Tessék lőni! -  biztat az erdész, amire semmi szükség, mert 
nincsen más szándékom és vágyam, csak belelőni abba a nagy, 
sötét valamibe. Lövésre kapom a puskát, még meglátom a 
célzótávcsőben a hajszálkeresztet, rávezetem a közepére a sötét 
tömbnek, amely ugyanakkor helyéről felemelkedik. De ezzel 
már elkésett. Már megérintettem a ravaszt, s a lövésem durran. 
A disznó vadul nekiiramodva száguld el.

Az erdész izgatottan biztat:
Tessék még lőni! -am it meg is teszek, de ennek a 

lövésemnek már nincs értelme, ilyen sötétségben a szálfák 
között rohanó disznót nem sikerül a távcsőbe kapni.
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- Elhibázta! -  mondja nem palástolt bosszúsággal az erdész.
- Csak az utolsó lövéssel hibáztam el, az előbbi benne van -  

felelek.
- Nem hiszem -  mondja az erdész.
- Pedig benne van -  állítom határozottan.

Közben a vad hajsza folytatódik. A disznó a szálasból kifelé, 
vissza, a vágásba menekül, s a kutya csaholva követi. Mi is 
utánaszaladunk. Vagy 300 lépésnyire a csaholás megint egy 
helyről hallik. Bár alig remélhetem, hogy az esti homályban, a 
vágás sűrűségében a disznót még látni fogom, a csaholás felé 
törtetünk. Oda is érünk hamarosan a megállított disznó 
közelébe, de az észrevesz, és a bozótban látatlanul meglép. 
Csak távolodó zörgését halljuk.

Nem értem, miért nem támad. Az ilyen sebzett és hajszolt 
öreg disznó többnyire nekiront üldözőjének, amit ebben az 
esetben már óhajtanék is, hogy végre közelről lövésre kapjam.

Kivergődünk a sűrűségből, és a vágásnak egy nagy darab, 
alacsony, hézagos részében, egy enyhe lejtőn, vagy 200 lépésről 
nagyon homályosan látom az elbaktató disznót. Utánarohanok, 
de a disznó magasabb cserjék közé ér és eltűnik.

Nem messze a kutya megint megállítja. Odalopakodunk, de 
a disznó megint észrevesz és továbbáll. A kutya csaholva 
követi, és csak alig 100 lépéssel odébb ismét megállítja. Szél 
ellen járva, óvatosan belopom vagy tíz lépésnyire. Sűrű bozót 
előtt állok. Homályosan látom a bozót körül folyvást csaholva 
ide-oda futkosó kutya sötét alakját, de a disznóból éppenséggel 
semmit sem. Vaktában mégsem durranthatok bele a bozótba, 
még meglőhetném véletlenül a derék, öreg vérebet. 
Megkísérlem a disznót még jobban megközelíteni. Kettőt- 
hármat lépek felé, de egyszerre nagy robaj, zörgés támad 
előttem, a megrázkódó cserjékből látom a disznó
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menekülésének irányát, és ott állok tehetetlenségem lesújtó, 
teljes tudatában.

- Mára végeztünk, kedves erdész úr! -  mondom szörnyen 
elkedvetlenedve. -  Hiábavaló minden! Ennek a dolognak már 
csak holnap lehet folytatása.
A kutya nem messze tőlünk még egy darabig csahol, aztán 
visszatér hozzánk. Pórázra vesszük, kimegyünk a legközelebbi 
nyiladékra, sípolással magunkhoz hívjuk a kocsit, és teljes 
sötétségben hajtatunk ki az erdőből, az erdész haza, jómagam 
pedig be, Devecserbe.

Ez a disznós kaland vadászéletemnek egyik legérdekesebb, 
legtanulságosabb esete. A kérdések egész sora kavarog 
fejemben. Milyen sebzése lehet ennek a disznónak, hogy az első 
rálövés helyétől elment -  éspedig az út háromnegyed részén 
zavarás nélkül -  vagy tizenöt kilométernyire? Miért nem feküdt 
el útközben valami sűrűségben? Mi lehet az oka annak, hogy a 
vérzés a rálövés helyétől csak 200 lépésnyire indult meg, vagy 
három-négy kilométerrel odébb teljesen megszűnt és később, 
ismét nehány kilométer után, megint bőségesen megeredt? Ha a 
sebzése nem súlyos, miért állt meg a hajsza vége felé már 100- 
100 lépésenként a kutya előtt? Miért nem támadott? A 
tanulságnak mindebből holnap kell kiderülnie.

Feljegyzem még, hogy a mai, izgalmas nap folyamán vagy 
50 szarvast és 15 őzet láttam.

Február 9. Házigazdám a mai napra más területen 
hajtóvadászatot tervezett, főképpen disznóra és rókára, 
mellékesen tehenekre is. Megkértem, hogy erről elmaradhassak 
és folytathassam tegnap megsebzett disznóm keresését, hogy 
ezt az érdekes ügyemet ne mások intézzék el, hanem jómagam 
fejezzem be. Ennek az élménynek elejétől végig a magaménak 
kell lennie. Vadászosan érző, páratlanul előzékeny házigazdám
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törekvésemet megérti, helyesli és reggel megint 
rendelkezésemre bocsátja a kocsit s a káptalanfai területet.

Derült, hideg idő van, amikor reggel 7 órára a sárosföi 
erdészlakhoz érek. Rédl erdész a vérebbel megint hozzám 
szegődik, és először oda hajtatunk, ahol tegnap délután a 
szarvasboijút sebeztem meg. Ezzel az üggyel gyorsan végzünk. 
A véreb biztosan követi a tizennyolc órás csapát. A rálövés 
helyétől vagy 200 lépésnyire a még élő borjú előlünk csülökre 
kap és menekül. Rögtön eleresztjük a kutyát, s az rövid hajsza 
után megállítja, sőt meg is fogja. Halljuk panaszos bégetését és 
odaszaladunk. A túl szenvedélyes kutya egyik hátsó lábát fogja 
és nem ereszti el. Az erdész elkapja a fülét, a földre nyomja a 
fejét és tarkón szúrja. Comblövése volt, bizonyára valami gally 
térítette félre a golyót.

Aztán elhajtatunk a nagy vágásba, ahol tegnap este sötéttel 
abbahagytuk a disznó üldözését. Az erdőőrök addigra már 
körülnyomozták a vágást és megállapították, hogy a disznó nem 
jött ki belőle. Ezt csak jó jelnek vehetjük, és az erdész derűsen 
kijelenti:

- No, ezzel is hamarosan végzünk!
Megkeressük tegnap esti csapáját, ráállítjuk a vérebet és újból 
kezdjük a követést. Hamarosan ráakadunk egy sebágyra, aztán 
ennek közelében még egy véres fekvőhelyre, és azon túl a csapa 
megint hol ritkás, szabadabb helyeken, hol komisz sűrűségeken 
át ide-oda, körbe-körbe, oda-vissza vezet. Egy helyen a disznó 
feltörte egy pocsolyán a jeget és belefeküdt a vízbe. De kiment 
belőle, mellette lerázta magáról a sáros vizet, sárgára 
fröccsentette vele a havat és tovább bolyongott. Tüskén- 
bokron, sűrű csalitosokon át követjük a csapát. Galagonya, 
kökény, csipke tüskéi megint össze-visszaszurkálnak, és egyik 
félóra a másik után múlik el eredménytelenül.

- Eresszük el a kutyát -  javasolja az erdész.
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- Én is azt mondom, hogy eresszük el -  felelek előbb 
érünk vele célt.
A kutya a vércsapán eliramodik, hamarosan halljuk is a 
csaholását előbb a vágásban, körülbelül ott, ahol tegnap a 
disznót utoljára állította, majd a szálasban, ahol tegnap 
alkonyattal a disznót sebágyában értük, s én kétszer rálőttem. 
Természetesen utánasietünk, hogy a kutyától megint állított 
disznót végre végképpen elejtsem.

Úgy látszik azonban, hogy ebben az ügyben a csalódások és 
bosszantó meglepetések sora nem ér véget. Amikor utolérjük, 
csalódva látjuk, hogy az egyébként kiváló véreb, nagy 
szenvedélyétől hajtva, elköveti azt a hibát, hogy a disznó 
tegnapi csapáját és üres sebágyát ugatja. Márpedig ezzel nekünk 
csak időveszteséget okoz.

A disznónak valahol a vágásban kell feküdnie -  
véleményem szerint dermedten, sőt kihűltén - ,és okvetlenül rá 
kell találnunk. Ha nem találja meg a kutya, nélküle kell, a csapát 
követve, megkeresnünk.

Visszamegyünk a csapának arra a pontjára, ahol a követést 
tegnap este abbahagytuk, és ma reggel újrakezdtük, és megint 
végigmegyünk rajta, de fokozott éberen vigyázunk, hogy 
ráakadjunk arra az elkanyarodására, amely eddig elkerülte 
figyelmünket. Hiszen csak ez a tévedésünk okozhatta, hogy 
ismételten visszajutottunk a már kitaposott csapánkra, és ezzel, 
bár szeszélyesen össze-vissza kanyargó vonalon, de körben 
jártunk.

A csapa girbe-görbe, hosszú vonal, s ennek végén van a 
vad, akár valami hosszú fonál végére kötött bog. Ez olyan 
valóság, amely alól nincsen kivétel. Csak a végére kell járni a 
csapának, csak fel kell gombolyítani a fonalat, hogy a keresett 
vad puskavégre kerüljön.
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Tehát újból hozzáfogunk a nyomozáshoz, a csapa 
követéséhez. Az erdész a vérebet rövid pórázra fogta, már nem 
kerestet vele, csak mi keresünk, csak a szemünk kutat, nyomoz. 
A vágásban még elég a hó, könnyű dolog lenne a csapán 
végigmenni, ámde tegnap délután óta a disznó, a kutya és 
jómagunk annyit jártunk, futkostunk benne, hogy az 
összetaposott, különféle csapák útvesztőjében eligazodni már 
nem tudunk. Déli 12 órakor ezzel a munkánkkal is felhagyunk, 
megállapodunk abban, hogy a nyomozás folytatásának 
lehetőségéből is kifogytunk, és a keresés utolsó módja a 
vágásnak rajvonalban, pásztázva végigkutatása. Segítőtársaink 
erre a célra vannak, hiszen öt erdőőr kora reggel óta, nem 
messze tőlünk, a vágás és szálas közötti nyiladékon, 
nyomozásuk befejezése óta váija rendelkezéseinket. 
Elhatározzuk tehát, hogy a nagy vágásterületet részekre 
tagolva, sűrű rajvonalban, apróra bejárjuk. Ehhez mindjárt 
hozzá is fogunk, illetve amíg én a főnyiladékon, a kocsin a 
kereső csapatot kísérem, illetve minden forduló után 
visszavárom, az erdész öt erdőőrrel nekiindul az első pásztának.

Az első, második és harmadik fordulóból eredmény nélkül 
térnek vissza. Negyedszer indulnak el tőlem. A kocsin ülök és 
sütkérezem a kellemes, melegen tűző napon. Egyszerre hallom 
ám a kiáltást:

- Állj! Megvan a disznó!
Leugrom a kocsiról és beszaladok a vágásba a keresők után. 
Sűrű bozótban állnak a dermedt, hatalmas disznó körül, és 
közlik velem a nagy meglepetést, hogy a „szomorú özvegy” 
nem is koca, hanem kan. Ez természetesen még fokozza 
mindnyájunk nagy örömét. Az erdőőrök a disznót kicipelik egy 
tisztás helyre, ahol minden oldaláról még alaposan szemügyre 
vesszük, nehány fényképet készítek róla, aztán kizsigerelik és a
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közelben várakozó szekéren beszállítják Devecserbe, a kastély 
udvarára.

Hadd álljanak itt, az összefüggés miatt, a később 
megállapított, következő tények. A disznóban három golyó volt. 
Az első Brenneckét elölről kapta, amint fekvőhelyéről felállt és 
felém fordult. Ez a golyó jobb füle mögött, tarkóján vágott be, a 
bőre és bordái között a teste közepéig hatolt, ott megakadt és 
nemes szerveket nem érintett. A második Brennecke jobb 
oldalán, lágyékon érte, részút előre a beleken hatolt át, és bal 
oldalán, a bőre alatt akadt meg. A 6,5-es Schoenauer golyója -  
harmadik lövésem -  bal oldalán, testközépen csapott be, a máját 
roncsolta meg, és a jobb oldalon, a bőre alatt állt meg. A disznó 
az első rálövés helyétől a két Brennecke-golyó sebzésével 
zavartatás nélkül -  becslésünk szerint -  körülbelül tizenkét- 
tizenhárom kilométert bolyongott, majd a sebágya fölött kapott 
májlövése után is még vagy két-három kilométert mászkált. 
Életkora öt-hat év, súlya tisztára kizsigerelve 127 kiló. Alsó két 
agyarának átlagos hossza 22 centiméter.

Ennek az érdekes és nagyon tanulságos élményemnek 
sikeres befejezése után megint barkácsolok, hogy még egy-két 
selejtezni való tehenet vagy bikát lőjek. Ez a dolgom azonban 
ma gyengén sikerül, hibásan lövök, ami alighanem a kevés alvás, 
a sok alkohol és fáradtság következménye.

Előbb a szálasban egy csapat bikától folyvást takart tehenet 
vagy 100 lépésről, jó lapockalövéssel, ügyesen kilövök. Aztán 
egy boíjút a nyiladékon vagy 200 lépésről elhibázok. Később 
egy helyről, két csapatból, a szálasban 150 és 120 lépésről egy 
boíjúra és egy tehénre lövök. Mind a kettő jól jelez, de gyengén 
vérzik, s a vér színéről csak húslövésre következtetek. 
Keresésükkel két órát várunk, és továbbarkácsolunk.

Azon a nagy tisztáson, amelyen az erdőőrök kunyhója áll, 
és délutánonként a szarvasoknak káposztaleveleket és csöves
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kukoricát szórnak ki, előzőleg már láttam egy nagy csapat 
szarvast, és ebben egy feltűnően meredek, hosszú, keskeny 
agancsú, hatos bikát. Az erdész úgy mondja, hogy ez a bika már 
tavaly is csak hatos volt és golyót érdemel. Délután 4 óra felé a 
tisztás szélén, egy öreg, vastag tölgyfa tövében lesbe ülök, a 
kocsit elküldöm, és ennek a selejtezésre ítélt bikának a 
megjelenését várom. Nemsokára több oldalról egy jókora sereg 
szarvas vonul ki a tisztásra. Nagyon kell lapulnom, hogy ne 
vegyenek észre. Derék, koronás bikák álldogálnak és 
lépegetnek előttem 80-100 lépésre ide-oda. Végre 
többedmagával megjelenik a várt hatos bika is, de amikor 
lövéshez készülve, a fa tövében megmozdulok, nehány szarvas 
észrevesz, felkapja a fejét, felém fordulva, mereven figyel, a 
keskeny agancsú, hatos bika keskeny szügyét felém fordítva, 
ugyancsak magasra emeli a fejét, s én kényelmetlen helyzetből, 
idegesen lövök és hibázok. A szarvasok szétugomak, 
eliramodnak, felkelek a helyemről és a hatos bikára futtában 
még egyszer lövök. A bika azonban bármi jelzés nélkül elfut. 
Egy darabig még követem a csapáját, de nem látok rajta semmi 
vért.

Délután sietve visszahajtatok a sárosföi részbe, és ’/23-kor a 
már említett tisztáson bebújok a kunyhóba, hogy abból lessem a 
tegnap elhibázott keskeny agancsú, hatos bikát, amelyet most 
már csak azért is szeretnék meglőni. A fütetlen kis kőházban 
komisz hideg van. Odakint pedig cudarul fúj a szél. Bizonyára 
ez az oka, hogy a szarvasok megjelenése a tisztáson nagyon 
késik. Végre 5 órakor egyszerre 20 szarvas, éspedig 18 bika és 
két tehén vonul ki a rétre, de a várt, hatos bika nincs közöttük. 
Van azonban a csapatban más selejtezni való, hitvány bika, s az 
erdész váltig biztat, hogy egy szűk terpesztésű, kis testű 
nyolcast lőjek meg. Nem akarom elsietni a dolgot, sokáig 
nézegetem a kunyhó ablakából a szarvasokat és még várom,
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remélem a tegnap elhibázott bikám megjelenését. Múlik az idő, 
a szarvasok már felszedték a nekik kiszórt káposztaleveleket, 
nyugtalanul vonulnak a réten ide-oda, hol jól eltávolodnak, hol 
közelednek, már kezd alkonyodni, és úgy látszik, nincsen célja a 
további várakozásnak. Az a bizonyos hitvány nyolcas vagy 150 
lépésnyire álldogál és szép lövés esnék rá. Óvatosan kinyitom az 
ablakot, az erdész puskámat nyújtja, megcélzóm a bikát és 
oldalba lövöm. A szarvasok előbb szinte megmerevedve állnak, 
majd nagy fiitkosás támad, minden irányba elszélednek, és végül 
csak egy bika, a sebzett marad a helyén. Ott álldogál, ahol a 
lövést kapta. Ismételek, s amikor a bika oldalt fordul, a 
második golyót lövöm bele. Ettől a szó szoros értelmében orra 
bukik, mert a golyó lapockája alatt mind a két mellső lábát törte 
el. Odamegyünk hozzá, s az erdész tarkón szúija.

Esteledik, ma már nincsen mihez fogni. Fel szoktam 
jegyezni, mennyi vadat látok, de ilyen vaddús területen az ember 
nem vesződik azzal, hogy a szálasokban többnyire nagyrészt 
takart, csapatosan látott szarvasokat megolvassa. Csak 
hozzávetőlegesen állapítom meg, hogy ma is vagy 60 szarvast 
és 20 őzet láttam.

Ezzel befejeztem ezt az eseménydús, háromnapos 
vadászatomat. Előkerítjük a kocsit, és dermesztő hidegben, 
sötét éjjel behajtatok Devecserbe, ahonnan még az éjjel 
Rumbach Pistával és Mária grófnővel autón hazamegyek 
Budapestre.

Háromnapos vadászásom eredménye tehát egy vadkan, egy 
bika, két tehén és egy boíjú.
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Nagykovácsi 
(Pest megye)

Február 13. Gróf Tisza Kálmán meghívott szarvasteheneket 
lőni. Hetek óta halasztóm ezt a kirándulást, amelynek sikeréhez 
nem is nagyon bízom. Inkább a barátság ápolása kedvéért 
fogadtam el, és hogy végképpen ki ne fogyjak az időből, ma 
délután 2 órakor Erzsivel és Babával autón kimegyek a 
Semmering csárdáig, ahol Tokaji Pista két fogattal már vár 
bennünket. Erzsi és Baba szánnal a Julianna-majorba megy, én 
Tokajival kocsin a Nagykovácsi-erdőnek úgynevezett csabai 
részébe hajtatok. Ez a terület nagyrészt gyéren fás, erősen 
hegyes-völgyes vidék, fennsíkokkal, hosszú hegygerincekkel, 
meredek oldalakkal és mély völgyekkel. A tetőkön ma komisz 
hideg szél fúj. Egy darabon gyalogosan cserkelünk. Összesen tíz 
őzet és a határon túl, József főherceg piliscsabai területén, 
jócskán messziről, egy csapatban nyolc szarvast látunk. Egyéb 
élményem ma nincs.

Esztergom 
(Esztergom megye)

Február 14. Brandt Vilivel és Gatkiewicz Louis-val reggel 9 
órakor autóval indulok Budapestről, és 10 óra után a Méhes
völgybe érünk, ahol a vadőr s az erdőőr két tacskóval vár. 
Ezúttal azzal kezdjük, hogy végigkeresünk egy sor 
rókakotorékot azzal a szándékkal, hogy kiugratott rókát 
lövünk, de úgy látszik, a kotorékok lakatlanok, mert az állítólag
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nagyon jó tacskók egyikbe sem akarnak bebújni. Ezzel eltelik az 
idő délig.

Szokás szerint a barátkúti erdőőri házban szállunk meg, s 
ebéd után, 2 órakor cserkelni indulunk. Jómagam a vadőrrel a 
barátkúti oldalon északnak tartok. A cserkelés azonban nem 
sokat ér, mert a hol fagyott, hol olvadó hóval borított haraszt 
ropog, zörög az ember talpa alatt. Délután 5 óráig csak két őzet 
látok, aztán a szálasban, a szórónál felmászom a magasülésre.

Nem valami nagy élvezet ilyenkor a fán ülni, amikor a 
hőmérséklet fagypont körül van, a levegő nedvesen hideg és fúj 
a szél. De a szóróhoz egy, állítólag derék, disznó jár, éspedig 
esténként 6 órakor. Ezt óhajtanám meglőni, ha hagyná magát. 
Ez a disznó azonban fölötte bizalmatlan és óvatos, talán azért, 
mert Brandt Vili vagy hat héttel ezelőtt ugyanezen a szórón már 
egyszer elhibázta. Átázott cipőmben fenemód fázik a lábam, 
már alaposan meguntam az üldögélést a fán s az ember ruháját 
átjáró hideg szelet, és már javában távoznék unalmas és 
kényelmetlen helyemről, amikor lÁ8-kor halljuk ám, hogy jön a 
disznó. Tőlünk délre vagy 150 lépésnyire egy hajlatban zörög és 
morog. Aztán halljuk lépteinek halk neszét, amint félkörben 
tőlünk szél alá kerül. Az erdőőr mutogat, hogy előttünk, illetve 
a lejtőn fölöttünk, a lécesben van. Kigombolom bundás 
bőrkabátomat és előveszem messzelátómat, hogy vele a sötétes 
erdőben keressem a disznót, de nem látom, csak a lépéseinek 
tőlünk távolodó, halk neszét hallom. Észrevett! Szimatot 
kapott, vagy pedig meghallotta bőrkabátom suhogását. Még 
'/29-ig maradok a fán, hallgatózom és várakozom, de a disznó 
nem tér vissza. Észrevett és elvonult. Jól esik lemászni a fáról és
- szállásunk felé gyalogolva - kissé megmelegedni.

Louis is hasonló mód előbb cserkelt, majd egy másik 
szórónál töltötte az estét, de semmi vadat nem látott.
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Február 15. Amikor a vadőr hajnal előtt, 5 órakor kelt, úgy 
érzem, hogy még nem hevertem ki a tegnap esti fázást, tudom, 
hogy a fagyott havon és haraszton a cserkelés úgyszólván 
reménytelen, mostanában keveset aludtam és jól esik a dunyha 
alatt melegedve heverészni, tehát nem kelek fel, s a reggeli 
cserkészet kétes élvezetéről lemondok.

Louis kimegy, nagyot jár, és 9 órakor azzal állít be 
szobánkba, hogy ma én voltam az okosabb, semmi vadat sem 
látott. Annyira ropog, recseg a hó és a haraszt, hogy nem lehet 
cserkelni.

Délután az erdőőrrel s a vadőrrel meghajtatjuk magunknak 
előbb a Kerekberket, majd vele szemben a barátkúti oldal felső 
részéből egy darabot, remélve, hogy szarvas vagy róka kerül 
elénk, de nem látunk vadat.

Estefelé félórát a Kerekberek tetején, a lesfáról rókát hívok, 
ugyancsak eredmény nélkül. Ezen a szegényes területen ezúttal 
megint semmi sem sikerül.

Este Vil-kor átengedem Louis-nak azt a mulatságot, hogy 
elmenjen a szóróhoz, tegnap esti helyemre, a disznót lesni. A 
vadőr ugyanis ma délben ott járt, és megállapította, hogy a 
disznó az éjjel, távozásunk után még ott volt, és a kiszórt 
kukoricát megette, aztán „Mexikó” felé vonult el. Onnan pedig 
alig várható a szóróhoz lÁ9-nél korábban.

Este 10 órára Louis dideregve, fagyosan megjön. Úgy járt, 
mint én tegnap. A disznó 8 óra felé a szórót szél alatt, félkörben 
megkerülte, egyet morgott, fújt és távozott. Ennek a disznónak 
tehát egyéni tulajdonsága a rossz tapasztalatokon alapuló, nagy 
bizalmatlanság, és alighanem tegnap sem hallotta bőrkabátom 
suhogását, hanem vagy szimatot fogott -  ami az ide-oda 
csapongó, sőt felülről lefelé vágódó szélnél bizony lehetséges -, 
vagy pedig csak szokása a szórót előbb tisztes távolságban, 
órák hosszat kerülgetni, mielőtt rájön. Márpedig ilyen kutya
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hidegben fél éjjel vagy még tovább a fán ülni egy disznó 
kedvéért mégsem érdemes.

Február 16. Az idő változatlanul szeles és cudarul hideg. A 
szarvastehenek vadászati ideje véget ért, és Brandt Vili két bika 
lelövésére szóló engedélye is lejárt. Tehát nem kelek fel és nem 
megyek ki reggeli cserkészetre.

Louis azonban kimegy a területnek arra az egy háromlábú 
bikájára cserkelni, amelynek lelövését a törvény minden időben 
megengedi. De 9 órára visszatér, a komisz, szeles időben semmi 
vadat sem látott.

Délelőtt 11 órakor az erdőőrrel, a vadőrrel és négy hajtóval 
kimegyünk rókára vadászni. A Látó-hegyen kezdjük, az 
Égettvágáson folytatjuk és a Kerekberken fejezzük be. Kifelé 
menet egy húros rigót lövök, messziről fenyves rigónak 
néztem. A Látó-hegy túlsó oldalán egy hajtásban három 
szarvastehenet és négy őzet látok. Előbbiekre kényelmesen 
lőhettem volna, de erről, sajnos, egy nappal lekéstem. 
Ugyanebben a hajtásban a hajtok két rókát láttak. A 
Kerekberekben, a vegyesen szálas- és lécesben egy róka jön 
nekem szépen lövésre, de szél alá kerül, szimatot kap, 
visszafordul és lövésemet rézsűt hátulról kapja, amikor fele 
részt fatörzsek takaiják. A róka elesik, de feltápászkodik, s 
amikor másodszor lövök, megint fatörzsek takaiják. Hajtás után 
követem a sok vér jelezte csapáját. Három véres fekvőhelyét 
találom, aztán a csapa, nagy bosszúságomra, bevezet egy 
kotorékba. Biztosan hiszem, hogy a róka benne egy-kettőre 
kimúlik. Sajnálom elvesztem, azért az egyik hajtót 
szerszámokért a barátkúti erdőőri lakáshoz küldöm, s amikor 
visszajön, délután V£3-kor, hozzáfogunk az ásáshoz. A földalatti 
folyosó irányát hosszú rudakkal megállapítjuk, és 
folytatólagosan három helyen mély aknákat ásunk a
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hegyoldalba. Ezzel eltelik az egész délután, de még sötét este 
sem tágítunk. Nagy tüzet rakunk, ezzel megvilágítjuk a helyet és 
folytatjuk a munkát. A harmadik akna a bejárótól már vagy tíz 
méternyire van, és még ott sem értünk a hosszú folyosó végére. 
Ezt a földalatti, hatalmas kotorékot nehány elágazásával 
eredetileg bizonyára borzok ásták. Este 7 órakor végre 
abbahagyjuk a munkát, mert derekasan dolgozó munkásaink 
elfáradtak, elkedvetlenedtek. A vadőr egy napszámossal holnap 
folytatja az ásást.

Ezzel a munkával lekéstünk arról, hogy még ma 
hazautazzunk, ami szándékunk volt. így hajnali 3 órakor kell 
innen szekérrel az esztergomi állomásra indulnunk, hogy holnap 
reggel hivatalba mehessünk.

A másnapi ásás sem járt eredménnyel, nem találták meg a 
kotorék végét, s a sebzett róka nem került meg.

Felsőbabád
(Pest megye)

Február 29. Életemnek csak egy olyan esztendejére 
emlékszem, amelyben már februárban kezdtem szalonkalesre 
járni. Ez valamikor régen Bögötén volt. Az idén január havában 
volt az időjárás olyan rendkívül enyhe, hogy január 12-én 
ugyanitt bíbicet és örvös galambot láttam. Február elejétől két- 
három hétig fagyos, havas, téli idő volt, de vagy nyolc napja 
megint megenyhült az idő és sok az eső. Ezért nem is lepett 
meg valami nagyon a Farkas Jancsitól tegnap kapott 
levelezőlap, amelyen arról értesít, hogy 25-én este két, 26-án 
este egy pisszegve, rendesen húzó szalonkát látott. Erre ma
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délután 5 órára bérautóval ide kijöttem az idén először 
szalonkát lesni.

Előérzetem az, hogy hiába jöttem, és a Farkas Jancsitól 
látott egy-két szalonka nem délvidékről érkezett vándor, hanem 
valahol nem messze áttelelt példányok. Váó-kor a szokott 
helyen, a saijhajtásos, kőrises fiatalosban lesbe állok. Nagyszerű 
idő van, éppen szalonkának való. Az égen csak kevés 
felhőfoszlány, a levegő olyan langyos, amilyen rendesen csak 
egy hónappal később szokott lenni, és szélcsend van; a 
fácánkakasok lármásan szállnak a fákra, párosán járó foglyok 
cserregnek a közelben, rucák húznak párosán, egy nagy csapat 
vadliba alacsonyan szállva vonul nyugatnak, de szalonkát nem 
észlelek. A vadőr sem látott szalonkát 26-a óta. Egy fogollyal 
majdnem pórul járok. A gallyak fölött alacsonyan szállva, 
hirtelen jelenik meg és száll el mellettem vagy 40 lépésnyire. 
Lövés közben látom, hogy nem szalonka, hanem fogoly, de, 
szerencsémre, elhibázom. Az alkonynak az a perce, amikor a 
szalonka húzna -  ha volna -  most 550 -kor van. %7-ig maradok 
a helyemen, aztán a kocsin visszamegyek a tanyába és 8 órakor 
otthon vagyok Budapesten.

Március 5. Feri tegnap este a Frank-hegyen meglőtte idei első 
szalonkáját. Pisszegve húzott. Erre ma délután Erzsivel és 
Babával megint lemegyek esti lesre Babádra. Kovács Gábor visz 
le bennünket autóján. Borús, sötét idő van, északkeleti szél fúj, 
de nincsen hideg. Hárman állunk ki lesre, Jancsi, Gábor és 
jómagam. Látunk és hallunk hápogva húzó kacsákat, Jancsi azt 
mondja, hogy egy szalonka pisszegését is hallotta, de szalonkát 
nem láttunk.
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Nagykovácsi 
(Pest megye)

Március 7. Kovács Gábor engem és Gatkiewicz Louis-t 
autóján délután láS-kor kivisz a nagykovácsi országúton Tisza 
Kálmán erdeje alá. A területnek, véleményem és tapasztalatom 
szerint, csaknem legjobb részén hárman elállunk. Az időjárás 
nagyon szalonkának való. Mostanában sokat esik az eső, az 
erdő csupa nedvesség, a levegő enyhén hűvös, s az ég sötéten 
borús. Az egyik erdőőr tegnap két húzó szalonkát látott. Mi 
nem látunk semmit. Kovács Gábor azt állítja, hogy egy szalonka 
pisszegését hallotta. Este V*8-kor már megint otthon vagyok.

Esztergom 
(Esztergom megye)

Március 9. Ma délután Reiner autóján engem és Louis-t ide 
hoz ki. %5-kor indulunk hazulról, és éppen jókor, nehány 
perccel 6 óra előtt érünk helyünkre. Kovács Gábor és felesége 
külön autón jön ki. Borús, enyhe idő van. Kovács Gáboraé 
állítólag öt szalonkát látott, kettőre lőtt és egyet tényleg meg is 
lőtt. Messziről még egy fizető puskás duplázását hallottuk. 
Jómagam, valamint Kovács Gábor, Reiner és Louis nem láttunk 
és nem hallottunk szalonkát.

Március 10. Ma megint Reiner autóján jövök ki ide, és Erzsi 
van velem. Kovács Gábor Zalán Pistát és Babát hozza ki. Az 
idő változatlanul enyhe és borús. Ma oda állok, ahol tegnap
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Kovácsné öt szalonkát látott, a Fácános fölötti oldalútra, az 
úgynevezett 20-as számú állásra. Velem egymagasságban, a 
Ferenc-kunyhós nyiladék felső részén, az úgynevezett 8-as 
álláson Kovács Gábor helyezkedik el. Az alsó helyeken, a 7-es 
és 19-es számú állásokon Zalán és Reiner nem észlel szalonkát. 
Kovács Gábor két, egyenként némán húzó szalonkát lát, egyre 
dupláz, de nem lövi meg. Felmenet a helyemre Tommy az út 
mellett a sűrűségben egymás után két szalonkát röptét fel. Az 
egyik hátulról jövet a fejem fölött száll előre, tőlem vagy 30 
lépésre levágódik a földre és lövésemre helyben marad. A 
másikat csak Erzsi látta, mert mögöttem kelt szárnyra és 
hátrarepült. Lesen állva 6 óra 15 perckor csak két szalonkát 
látok. Ezek némán, gyorsan szállnak egymás nyomában. Erzsi 
figyelmeztetésére hátrafordulva, kissé későn veszem észre, de 
kapásból utánuk dobott lövésemre az egyik -  úgy láttam, hogy 
a hátulsó -  lefordul. A másik elkanyarodik, és elég messziről 
erre is még rálövök, de nem érem el. A lelőtt szalonkát Tommy 
keresi meg és hozza el.

Este otthon Schenk Jakab felboncolja a ma lőtt két 
szalonkámat és megállapítja, hogy mind a kettő kakas.

Március 11. Ma este Erzsivel a Ferenc-kunyhós nyiladék alsó 
részén, a 7-es számú helyen állok. Gyenge déli szél fuj és 
magasan vonulnak a felhők. Fokozatosan derül. 6 óra 12 
perckor Erzsi figyelmeztet egy szalonkára, amely hátulról, 
kelet felől jövet, gyorsan és némán húz el fölöttem. Egy egész 
fordulattal kapom rá a puskámat és utánalövök. Kalimpálva 
lefordul a bozótba, Tommy természetesen látta, elfut érte és 
mindjárt hozza is. A következő pillanatban megint Erzsi lát egy 
szalonkát, amely ugyancsak hátulról jövet, alacsonyan és hang 
nélkül surran át a nyiladékon. Ezt én nem láttam. Fölöttem vagy
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200 lépésnyire állt Louis. Ő párosán, alacsonyan, némán surranó 
két szalonkát látott, de nem lőtt. Még feljebb, a sziklás oldal 
alatt, a 8-as számú hely fölött állt Reiner, de ott nem látott és 
nem hallott semmit. A legjobbnak tartott tegnapi helyemen, a 
20-as álláson volt Kovács Gábor; ő sem észlelt szalonkát. Lent, 
a 19-es számú helyen állt a fiatal Sztranyavszky, két kergetődző 
szalonkát látott, lőtt is, de hibázott. A terület más részén 
ezenfelül még hat lövés esett, az utolsó 625 -kor. Schenk Jakab 
állapította meg, hogy a ma lőtt szalonkám is kakas.

Március 12. Derült, csendes, enyhe az idő alkonyattal, amikor 
helyünkön állunk és a szalonkákat várjuk. Reiner a számára 
kijelölt 6-os számú helyen áll, ott három szalonkát lát, s ezekből 
egyet elhibáz. A 20-as helyen Kovács Gábor vendége áll, és 
nem lát s nem hall semmit, amit esetleg hülyesége is okozhat. 
Maga Kovács Gábor a 19-es és 7-es állások között, a 
domboldalon les, és úgy mondja, hogy bár nem látott szalonkát, 
de pisszegésüket két ízben hallotta. Én Erzsivel a Ferenc- 
kunyhós nyiladék felső végén, még jóval a 8-as számú hely 
fölött álltam és egyáltalán nem észleltem szalonkát. A területen, 
főképpen a Fácánosban hét lövés esett, az első 612 -kor, az 
utolsó 625 -kor, vagyis éppen úgy, mint tegnap.

Feri ma este a Frank-hegyen egy szalonkát látott s azt meg 
is lőtte. Feljegyzésre érdemes, hogy ami szalonkát ez idén eddig 
láttunk, mind némán húzott; korrogást közülünk még senki sem 
hallott.

Március 13.(péntek) Ma este a Ferenc-kunyhós nyiladék 
közepe táján, a 7-es és 8-as állás között várom a húzás 
kezdetét. Az idő sötéten borús, hűvös, szeles és szemereg az 
eső. Az első lövést 606-kor hallom, az utolsót 624-kor. A
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területen összesen nyolc lövés esik. Nekem ma valóban 
különleges, ritka balszerencsém van, olyan, amilyen életemben 
még nem volt. Egy szalonkapár jön felém a nyiladék hosszában, 
lassan, szél ellen szállva, idejekorán meglátom, lövésre emelem 
a puskát, a szalonkák vagy 30 lépésről észrevesznek, lassan 
szállva oldalt kanyarodnak, nagyszerű képet mutatnak, mind a 
kettőt biztosan meglőhetném, de a puskámban mind a két 
töltény csütörtököt mond, éspedig két különböző gyártmányú 
töltény!

A 6-os álláson Reiner öt szalonkát lát, de nem lő. A 7-es 
álláson Márkos Mózes négy szalonkát lát, kétszer dupláz, azt 
hiszi, hogy két szalonkát lőtt, de egyet sem találunk meg; 
Tommy kutyám ugyanis nem volt velem, mert nem volt helye az 
autóban. Kovács Gábornak egy másik vendége a 19-es helyen 
öt szalonkát látott, egyszer duplázott, de hibázott. Louis a 20-as 
helyen egymás nyomában szálló három szalonkát látott, egyszer 
lőtt, de hibázott.

így vált be nekem ma 13-a és a pénteki nap!
Vacsorára vendégünk Farkas Jancsi. Elmondja, hogy 

Babádon egy vendége tegnapelőtt este kilenc húzó szalonkát 
látott, s ezekből ötöt lelőtt.

Március 14. Az esti húzás idejére a Ferenc-kunyhós nyiladékon 
az alsó helyen állok el. Derült az ég, és kellemetlenül hideg, 
északnyugati szél fuj. Nem szalonkáknak való idő van. Mégis 
összesen hét lövést hallok, éspedig az elsőt 617 -kor, az utolsót 
635-kor. Csak egy szalonkát látok. Ez későn, már sötétedéssel, 
némán, hirtelen jön velem szembe, fölöttem vágódik mögém, 
gyorsan utánafordulok, puskám csöve egy ágba akad, s a 
lövéssel elkésem. Később a biztonság kedvéért elszállása
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irányában Tommyval ugyan kerestetem, de eredménytelenül. 
Kovács Gábor és három vendége is egy-egy szalonkát hibázott.

Március 15. Délután kiderül az idő, eláll a szél, de jócskán 
hűvös van. Ma nincs, aki autóján kivisz, ezért Louis-val 
villanyoson a Hűvösvölgybe megyek, s onnan kigyalogolunk a 
Nagykovácsi-erdőbe. A 7-es helyen Louis áll, 630-kor két 
pisszegve, párosán szálló szalonkát lát és a hátulsót lelövi. 
Utólag megvizsgálom és megállapítom, hogy tojó. Ez nagyon 
érdekes megállapítás, mert biztos, hogy a kettesből a hátulsó 
volt, és biztos, hogy tojó. Ez ma este az egyetlen lövés a 
területen. A községi erdőn 620 és 630 között négy lövés esik. Én 
a Ferenc-kunyhós nyiladékon, a 8-as számú hely alatt állok és 
nem hallok, nem látok szalonkát. Hasonlóképpen azok sem 
láttak semmit, akik a 19-es és 20-as helyeken álltak. Reiner 
valahol a Fácánosban volt és három szalonkát látott. Este a 
nagykovácsi autóbusszal megyünk vissza a Hűvösvölgybe és a 
villamossal haza.

Március 16. Ma délután sincs alkalom autón kimenni, azért 
megint villamoson megyek ki Erzsivel, Babával és Annelisevel a 
Hűvösvölgybe, ahonnan, turisták módjára, kisétálunk szokott 
helyünkre, a Ferenc-kunyhós nyiladékra. Ennek tájékát 
Tommyval végigkerestetem, aztán a húzás idejét a 7-es számú 
helyen töltjük. Borús, hűvös, csendes idő van. Hogy miért 
nincsen szalonka, azt nem tudom. Nem látunk, nem hallunk 
semmit, még csak egy távoli lövést sem. Megint az autóbusszal 
és a villamossal megyünk haza.

Március 17. Az éjszaka derült, csillagos, hideg, s a reggel deres 
volt. Egész nap sütött a nap, de a levegő nagyon hűvös maradt.
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Ma a Remete-hegyen és a Cseresznyés keleti felében 
hajtóvadászat volt; hét puskás húsz szalonkát lőtt. Tehát van 
errefelé elég szalonka; az ördög tudja, miért nem húznak 
rendesen.

Ma délután Louis-val megint Reiner autóján megyek ki és a 
Balázs úton felballagok a 20-as állásra. Útközben Tommy 
mellettem a sűrűségben felzavar egy szalonkát, s ezt lelövöm. 
Az idén a negyedik szalonkám, éspedig tojó.

Lesen állva 620 és 634 között hat lövést, három duplázást 
hallok, de húzó szalonkát egyáltalán nem észlelek. Louis a 7-es 
számú helyen egy nagyon magasan húzó szalonkát lát és 
elhibázza, Reiner a 6-os helyen egy kettest lát, ebből az egyiket 
lelövi, de a bozótban nem találja meg.

Felsőbabád
(Pest megye)

Március 18. A változatosság kedvéért ma ide jövök este 
szalonkát lesni. Kovács Gábor autóján hoz le Erzsivel és 
Babával. Az idő nagyszerű; derült, hűvös, szélcsendes. Nappal 
is mindvégig sütött a nap. Három helyen állunk lesben, én -  a 
házigazda jóvoltából -  a legjobbikon. Pontosan 620-kor egy 
szalonkát látok. Sajnos későn veszem észre, mert hátulról, 
magasan a szálerdő fölött, hang nélkül, gyorsan jött, s amikor 
meglátom, már messze előttem, a fiatalos fölött száll el. 
Utánadobott két lövésem nem éri el. Kovács Gábor puskája 
ötször durran, kétszer duplázott. Öt szalonkát látott, háromra 
lőtt, de csak egyet lőtt meg. Farkas Jancsi két szalonkát látott, 
mind a kettőre lőtt, de csak az egyikre sikerrel. Adat gyűjtése
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miatt feljegyzem, hogy Kovács Gábor szalonkája tojó, Jancsié 
kakas. Mind a kettő némán, alacsonyan, gyorsan húzott.

Esztergom 
(Esztergom megye)

Március 19. Reggel í/28-kor indulok hazulról Reinerrel, aki 
autóján kivisz Esztergomba. Louis-t Brandt Vili viszi ki. 9 
órakor a Méhes-völgyben kezdünk vadászni, szalonkára 
hajtatni. Csak négyen vagyunk puskások, s a vadőrrel együtt 
kilenc hajtónk van, ami bőven elég, mert kereplőkkel 
dolgoznak. Csak az ebéd kedvéért tartunk rövid pihenést, 
egyébként délután ‘/26-ig egész nap folyvást hajtatunk. A 
legtöbb szalonkát a Csipke-völgyben találjuk. Összesen tizenegy 
szalonkát -  nehányat persze ismételten -  röptetünk fel. Ezekből 
én kilencet látok és hat ízben jutok lövéshez. De keservesen 
rossz napom van, érthetetlen módon, éppen a legkönnyebb 
szalonkákat hibázom el. Hármat duplázva, tehát hat lövéssel 
hibázok el, egyet duplázva megserétezek -  ezt megkeresném, ha 
volna időm, de a társaság türelmetlen, nem akar várni -  és csak 
két szalonkát lövök le. Ezeket fel is veszem. A hajtásokban 
Louis egy szalonkát lő. Brandt Vili négyet hibáz és Reiner is 
csak melléjük lő.

Egész nap patyolattiszta, meleg idő volt. A nap úgy tűzött, 
hogy izzadtunk és lesültünk.

Esti húzásra csak hárman állunk ki, Reiner már előbb 
hazaindult.

Érdekes, hogy itt a szalonkák vígan korrogva húznak. A 
húzás ma 620-tól 640-ig tart. Én egy magában, korrogva húzó
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szalonkát látok, s azt elhibázom. Ezenfelül még három húzó 
szalonka korrogását hallom. Louis egy korrogva húzó szalonkát 
elhibáz, s ennél többet nem lát. Brandt Vili három, egyenként 
korrogva húzó szalonkát lát, s ezekből egyet lelő. Ezt este a 
sötétben Tommy keresi meg.

Pózna erdőőr tegnap este négy korrogva húzó szalonkát 
látott.

Különös dolog, hogy Nagykovácsin a szalonkák nem 
korrognak.

Nagykovácsi 
(Pest megye)

Március 20. Ma délután, megint autóalkalom híján, a 
hűvösvölgyi villamos végállomásától gyalog megyek ki a 
Nagykovácsi-erdőbe. Kísérő közönségem ma: Jenő sógor, 
Erzsi, Baba és Annelise. Nappal nagy meleg volt, de estére 
megint alaposan lehűl a levegő és csaknem hideg van. 
Egyébként tisztára derült, csendes az idő, s az ember a legjobb 
húzást váija. Ámde, úgy látszik, a szalonkák ezeken az északi 
lejtőkön még nem szeretnek lenni. Vendégemmel, Mouillard 
Viktorral a Ferenc-kunyhós nyiladékon állok, de mind a ketten 
semmit sem látunk, nem is hallunk, csak három lövést a Fácános 
felől. Kovács Gábor azt állítja, hogy a Balázs úton, a 19-es és 
20-as helyek között öt húzó szalonkát látott, egyet lelőtt, de 
nem találta meg.
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Esztergom 
(Esztergom megye)

Március 21. Csendes, napos, meleg idő egész nap. Délután 4- 
kor indulok hazulról Brandt Vilivel és Ganzler László dr.-ral. 
Vili autója egy óra alatt kiszalad a Méhes-völgybe. A kőhídtól 
felballagunk helyünkre. Egy kis tisztáson állok, meglehetősen 
magasan, a hegyoldalon. Fölöttem sűrű léces, alattam fiatal 
szálas. Az idő alkonyattai is derült, enyhén hűvös, és valami kis 
gyenge szél fuj. Nem tudnám semmi okát adni, hogy ne legyen 
jó húzás. 623-kor már messziről hallok korrogást, aztán meg is 
látom a szalonkát, amint nálam jóval feljebb húz a hegyoldal 
fölött. Folyvást korrogva, magasan és gyorsan száll. Hiába 
sípolok neki, nem hallja meg vagy nem hederít rá és nem jön 
felém. Aztán 640-ig hat lövés esik a területen, de én nem látok 
több szalonkát. Nem is hallok egyebet, csak a Fekete-hegy 
sziklás oldalán szóló uhut. Később megtudom, hogy a mélyen 
alattam álló Ganzler dr. három szalonkát látott és mind a hármat 
elhibázta. Brandt Vili nem látott és nem halott semmit. Az 
erdőőr házában, a vendégszobában hálok meg.

Március 22.(vasárnap) Hajnali húzásra nem megyek ki, ehhez 
már semmi kedvem. Ganzler dr. kimegy, nehány szalonka 
korrogását hallja, de nem lát semmit.

Verőfényes tavaszi napra ébredek. Csendes, napos, enyhe 
idő van. Már reggel 8 órakor indulunk hárman nyolc hajtóval 
szalonkára vadászni. Délelőtt a Látó-hegyen, délután a Csipke
völgyben hajtatunk. Amikor a második hajtáshoz helyünkre 
megyünk, a sok aljnövényzettel teli szálasban, az ösvényről 
felszáll egy szalonka, ezt Ganzler lövi meg, 100 lépéssel odébb
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még egy szalonka kel szárnyra, ezt meg Brandt Vili lövi le. A 
délelőtt folyamán megérkezik és negyedik puskásnak hozzánk 
csatlakozik Hajabács Károly. A hajtásokban összesen hét 
szalonkát röptetünk fel, ezekből azonban én csak hármat látok. 
Kettőre lövök, az egyiket elhibázom, a másikat különös 
körülmények között lelövöm. A Csipke-völgyben, napsütötte 
hegyoldalon ülök, pipázom, a puska ölemben, Tommy 
mellettem fekszik, és nem tudok róla, hogy a hajtás megindult. 
Egyszerre előttem sebesen elszáll egy szalonka. Felkapom a 
puskát, utánalövök, a szalonka lefordul, Tommy érte szalad és 
mindjárt hozza is. Ez az egész napi hajtás eredménye.

Esti húzásra a kőhíd fölötti katlanban, a legjobb helyekre 
állunk el. Engem azonban az idén a húzó szalonkák elkerülnek. 
Erre jellemző, hogy én csak egy szalonkát látok, ezt is 
messziről; 628-kor korrogva szállt messze tőlem, a hegyoldal 
fölött. A tőlem légvonalban alig 150 lépésnyire és valamivel 
lejjebb álló Ganzler hat húzó szalonkát lát, hatszor lő, de csak 
egy szalonkát lő le. Utolsó lövése 645-kor durrant. Hajabács 
jóval fölöttem, Brandt Vili a katlan aljában áll, és mind a kettő 
semmit sem lát. Este 9 órára érünk haza Budapestre.

Nagykovácsi
(Pest megye)

Március 23. Délután lÁ4-kor a villanyossal megint nagy 
társaság vonul ki a Hűvösvölgybe és onnan gyalog a 
Nagykovácsi-erdőbe. Velem jön Erzsi, Jenő és Baba, Louis-val 
a felesége. Mindnyájan a Ferenc-kunyhós nyiladékon állunk el. 
Előzőleg azonban Louis-val a 20-as állás felé kerülök, és
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Tommyval végigkerestetem a Balázs út fölött a sűrűséget. A 
szokott helyen a kutya megint felzavar egy szalonkát, amely 
alacsonyan, egyenest a fejem fölé száll. A lövést elhirtelenkedve, 
duplázva elhibázom.

Borulós, csendes, enyhe idő van. Jó húzást várunk, mert 
hallottuk, hogy tegnap este tizenkét lövés esett a területen. De 
megint csalódunk, nem látunk és nem hallunk semmit. Valahol a 
Fácánosban valaki kétszer dupláz, egyébként nagy a csend. Az 
autóbusszal és a villanyossal térünk haza.

Márkáz -  Domoszló 
(Heves megye)

Március 25. Tegnap nem vadásztam, mert Nagykovácsit már 
kezdem unni és máshová nem mehettem. Ma reggel 7 órakor 
Czukor Gábor jön értem autóján, és egy órával később 
Máriabesnyőn Beke Jenő száll be hozzánk. Szélcsendes, napos, 
tavaszi időben hajtunk fel Hevesbe. Markazra 9 óra után érünk, 
és mire felballagtunk a Hátra-patak völgyébe és megindul az 
első hajtás, éppen 11 óra van. Aztán nyolc hajtóval sorjában 
meghajtatjuk a Hátra-patak völgyének mind a két oldalát, majd 
később, ebédelés után a Csonka-patak fölött a nyugati lejtőket. 
Délután 5 óráig hajtatunk azzal az eredménnyel, hogy tizenegy 
szalonkát röptetünk fel, de ebből csak egy kerül az aggatóra. 
Beke Jenő négy szalonkára lő, kettőt elhibáz és kettőt lelő, de 
ezekből az egyiket nem találja meg. Czukor Gábor két 
szalonkára lő és mind a kettőt elhibázza. Én mindössze négy 
szalonkát látok, de csak egyre duplázok jó messziről. 
Megbillen, hull a tolla, betegen száll még vagy 50 lépést, aztán
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hirtelen leesik. Hajtás után a meredek hegyoldalon, a 
szálerdőben negyedórát keresem, de, kutya híján, nem találom 
meg. Tommyt ugyanis -  Czukor Gábor szép autóját kímélendő
-  ma otthon hagytam. A szalonkákon felül más vadból csak 
nehány nyulat és egy csapatban hat muflont látok.

Ez után a szegényes eredmény után elmegyünk a 
vadászházhoz, majd az esti húzásra, egymástól nagyon távol, 
három helyen elállunk. Én a vadőrrel az állítólag legjobb helyen, 
a Nagygödörben állok, de a húzó szalonkákkal az idén semmi 
szerencsém sincs. 630-tól kezdve vagy 20 percig folyvást hallok 
körülöttem korrogást, de egy szalonkát sem látok. A 
hegyoldalon hol mélyen alattam, hol magasan fölöttem húznak. 
Engem éppenséggel elkerülnek. Jenő és Gábor is csak messziről 
lát egy-két húzó szalonkát és nem jut lövéshez. Sötét éjjel 
ballagunk le a gyalázatos, köves úton Márkáz községbe. 
Gyöngyösön vacsorázunk és éjfél után érünk haza Budapestre.

Nagykovácsi 
(Pest megye)

Március 26. Annak ellenére, hogy a szalonkák -  amint hallom -  
végre ezen az északra lejtő, s ezért hideg területen is már 
rendesen húznak, ma nem szándékoztam kijönni, mert 
dolgoznom is kellene már. De hajt a vágy s a nyugtalanság, és 
két autótulajdonos is kínálkozott, hogy kihoz, tehát délután 5 
órakor Erzsivel Reiner autójába szálltam. A húzás idejére a 
Ferenc-kunyhós nyiladékon, a 7-es számú helyen állok. Az idő 
csendes, enyhe, részlegesen borult. Az első lövést 626-kor 
hallom, majd közel és távol összesen tizennégy lövés esik. Amíg
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a húzás ideje tart, nem látok és nem hallok szalonkát. 650-kor 
azt mondom Erzsinek, hogy nem érdemes tovább várai, 
mehetünk haza, s ugyanakkor egy szalonkának a sötétlő égbolt 
felé már csak homályosan látható alakja vonul el gyorsan fejem 
fölött. Későn vettem észre és duplázva elhibázom. Erzsinek úgy 
rémlett, hogy lefelé vágódott, azért fölös óvatosságból 
Tommyval kerestetem. A kutya a sötét vágásban ide-oda járva 
felzavar egy szalonkapárt, amely egészen alacsonyan, a föld 
fölött, Erzsi közvetlen közelében, átsurran a nyiladékon. 
Később, amikor Reiner a nyiladék felső részéből lejött hozzánk, 
hogy együtt menjünk le az országúira, Tommy ezt a két 
szalonkát ismét felzavaija. Megint a nyiladék fölött jönnek 
vissza, Reiner kapásból feléjük lő, de hibáz.

Később, a Balázs úton, a 19-es állás fölött Tommy 
megkeresi Kovács Gábornak egy lelőtt szalonkáját. Ez az 
egyetlen, amely ma Nagykovácsin esett. Magában, némán 
húzott és tojó volt.

Március 27. Ma délután megint gyalog megyünk ki a 
Hűvösvölgyből a Nagykovácsi-erdőbe. Az eget sötét felhők 
takaiják, s az idő úgy fest, mintha eső készülne lenni. Öten 
menetelünk a nagykovácsi poros országúton; Louis a 
feleségével, Erzsi, Jenő sógorom és jómagam. Amikor a bánya 
mellett haladunk el, ott négy veszteglő autót látunk, és fent, az 
erdőből puskaropogás hallik. Tehát megint hajtó vadászat van 
szalonkára. Később megtudjuk, hogy a területnek olyan részeit 
is meghajtották, amelyekben bérbeadással értékesített lesállások 
és a nekem átadott helyek vannak. Ez végképpen elvette 
kedvemet ettől a területtől. Bár csak potyázó vendég vagyok, 
de velem sem illik megtenni azt, hogy a nekem átadott lesőhely 
környékét nap közben meghajtják.
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A Balázs út felső részén, a 20-as helyen állok el, miután 
onnan egy másik potyázó vendéget elzavartam. Ma az első 
lövést 632-kor, az utolsót 652-kor hallom. Összesen nyolc lövés 
esik a területen, de szalonka nem esik. Én csak egy szalonkát 
látok. Ez korrogva, magasan és tőlem jócskán messze húz. 
Vagy 80 lépésről rálövök. A szalonka egyenest lefelé bukik, 
aztán a gallyak fölött irányt változtat és elszáll. Ennél többet 
nem látok és nem hallok.

Nagyon kevés itt a szalonka, mert nagyon sok a vadász. 
Hangulat pedig nincsen, mert bántó és bosszantó a vadászatot 
ennyire üzletté és tömegmulatsággá lesüllyesztve látni. Nekem 
egy darabig elég volt Nagykovácsiból.

A faluból 7 órakor induló autóbuszról lekésünk és gyalog 
kell visszamennünk a Hűvösvölgybe.

Bajna 
(Esztergom megye)

Március 30. Szitál az eső, amikor délután V£3-kor Budapesten 
Reiner autójába szállók, hogy együtt Bajnára menjünk. A 
szalonkázással az idén ugyan már beteltem, de lekísérem Reinert 
Holdampf főerdészhez, mert nehány őzbak lelövése miatt akar 
vele tárgyalni, és ezzel az alkalommal, természetesen az esti 
húzás idejére, valahol az erdőben lesbe állunk.

Egy kis tisztásra kerülök, körülöttem sűrű, magas bozót. 
Szemereg az eső, az erdő latyakos, a sűrű borulás miatt korán 
alkonyodik, és valahol a távolban V2I  után nehány lövés esik. 
640-kor hátam mögül jövet éppen a fejem fölött suhan el két 
hangtalanul kergetődző szalonka. Mire észbekapok és puskát
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emelek, már messze vannak és lövésemmel elkésem. Öt perc 
múltán ugyanabból az irányból jövet három kergetődző 
szalonka surran el alacsonyan a tisztás fölött. Az utolsóra még 
sikerül kapásból lőnöm. Ez lefordul. Később a kis zseblámpával 
vagy félórát keresem, de nem találom meg. Tommy megint 
otthon maradt, mert a hosszú úton Reiner autójában alkalmatlan 
lett volna. Pedig hát a szalonkázás kutya nélkül nem ér semmit. 
Nagyon bosszúsan hagyok fel a kereséssel és megyek ki a 
nyiladékra, a kocsihoz. Holdampf, más helyen állva, két 
korrogva, magában húzó szalonkát látott és mind a kettőt 
elhibázta. Reiner nem látott és nem hallott semmit. Lelőtt 
szalonkámat a főerdész holnap reggel még kerestetni fogja és 
híradással lesz.

Az utazás haza sok kínlódással jár. Bajna és Tát között a 
sáros úton, sötét éjjel az autó három ízben romlik el, és sokat 
kell vele babrálnunk, mire sikerül elindítani, úgyhogy csak 
éjfélre érünk haza Budapestre. Az idei balszerencsés 
szalonkázásomnak ez volt a méltó befejezése.

A bajnai szalonkám utólag megkerült, Holdampf postán 
utánam küldte. Az idén a nyolcadik és valószínűleg az utolsó, 
mert nem nagyon igyekszem még szalonkára vadászni.

Esztergom 
(Esztergom megye)

Április 4.(szombat) Okosabban tenném, ha okulnék idei sok 
balszerencsémen és felhagynék a szalonkákra vadászással. De 
az a hír, hogy még bőven van szalonka, kicsábított ide. Délután 
Vió-kor érkezem Brandt Vilivel és Louis-val a Méhes-völgyben
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a kőhídhoz, és onnan felballagunk a széles katlanba, a tudott 
legjobb és szokott lesőhelyekre. Sok az időnk, lassan sétálunk 
és meg-megállva beszélgetünk. Útközben egy szajkót lövök. 
Az idő borús, párás és időnként szemereg az eső. Én a középső 
helyen állok, tőlem keletre Brandt, nyugatra Louis.

635-kor nyugat felől jön egy korrogva, magasan szálló 
szalonka a puskásvonallal párhuzamosan, de serétlövéssel el 
nem érhető távolságban. Brandt Vilinél megfordul és előbbi 
irányával párhuzamosan visszaszáll. Mind a hárman rálövünk. 
Vili dupláz, majd túl messziről én is duplázok rá, s végül Louis- 
nak szépen lövésre jön és halálát leli. Az idén harmadik 
szalonkája.

Szakadékszerű, mély árok partján állok. Egyszerre 
közvetlen mellettem korrogást hallok, s az árokban hirtelen 
végigsurranó szalonkát látok. Erre nem lőhettem. Majd nyugat 
felől korrogást hallok és látom, hogy egy szalonka az árkon túl 
s vele párhuzamosan, alacsonyan, a léces gallyazata fölött és 
között - felém közeledve - száll. Ezt meglövöm. Látom, hogy 
bukik és hallom is a puffanását, amint földet ér. Nem mehetek 
mindjárt érte, mert el kellene hagynom a helyemet és nagyot 
kellene kerülnöm, Tommy pedig nem látta és nem megy érte. 
Tehát megvárom a húzás végét. Egy némán húzó szalonka 
hirtelen a fejem fölé kerül. Mire észreveszem és lőhetek, gallyak 
takarásába kerül. Ráduplázok és nem látom továbbrepülni, de 
leesni sem. Tommyval rövid ideig, felületesen kerestetem, 
eredménytelenül. 7 órakor elindulok, hogy nagy kerülővel 
átjussak az árok túlsó partjára, és megkeressem a biztosan lelőtt 
szalonkámat. Ugyanakkor durran Brandt utolsó -  ötödik -  
lövése a ma este látott hetedik szalonkájára. Aztán Tommyval 
és zseblámpámmal vagy félórát keresem a szalonkámat, de nem 
találjuk meg. Érthetetlen és nagyon elkedvetlenítő dolog. Ezt
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nem vártam volna Tommytól; még ha a szalonka számyazott és 
elsétált is, meg kellett volna találnia. Végül Brandt Vili állítólag 
lelőtt két szalonkáját keressük, de Tommy ezeket sem találja 
meg. Csalódottan ballagunk le a kőhídhoz, az autóhoz. 
Szalonkámat a vadőr holnap nap közben még keresni fogja, s ha 
megtalálja, Brandt, aki holnapra még itt marad, majd elhozza. 
Louis-val az autón hazamegyünk, és este '/210-re érünk 
Budapestre.

Ez a szalonkám is megkerült. Brandt Vili másnap reggel 
ott találta meg, ahová én leesni láttam, és elhozta Budapestre.

Április 7. Délelőtt Kovács Gáborral Esztergomban a 
járásbíróságnál volt dolgom, tehát kihasználjuk az alkalmat, 
hogy már itt vagyunk a terület közelében, és délután Brandt 
Vilivel hármasban vadászunk. '/43-tól '/26-ig kereplőkkel 
lármázó nehány hajtóval meghajtatjuk a Látó-hegy nagy részét, 
de egyetlen erdei szalonkát sem találunk, csak egy sárszalonkát 
látunk, amelyre nagyon messziről -  hiába -  rálövök. Pedig még 
itt vannak a szalonkák, a vadőr tegnap este és ma hajnalban is 
még látott nehányat. De a természet rohamosan zöldül, a mezőn 
a vetések bujazöldek, az erdőben pedig az aljnövényzet, 
főképpen a galagonya már lombosodik, s mintha ez a zöldülő 
környezet -  tavasszal nálunk -  már nem volna szalonkának való 
keret.

Esti lesre is kint maradunk, bár az idő megbomlott és nem 
kedvez a húzásnak. Már délután kezdett az eső szemeregni, 
aztán egyre sűrűbben szitál, s amikor este a szokott helyen lesen 
állunk, és a szalonkáknak húzniok kellene, rendesen esik. Ezért 
nem várok semmit, de nem is észlelek szalonkát. Csak Kovács 
Gábor dupláz kétszer két párosán húzó és nála két ízben 
megforduló szalonkára, de hibáz. Brandt Vili semmit sem lát.
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Alaposan megázunk és sötét este, nagy sárban csúszkálunk le a 
kőhídhoz, Kovács Gábor autójához.

Ezzel be is fejeztem az idei tavaszi szalonkázást, és 
tanulságnak naplómba iktatom a kimutatást a látott és lőtt 
szalonkákról, amely szerint 25 esti lesen és négy 
hajtóvadászaton összesen 44 szalonkát láttam és ebből csak 
kilenc darabot lőttem.

A szalonkák kedvéért voltam Felsőbabádon háromszor, 
Nagykovácsin tizennégyszer, Esztergomban hatszor, Markazon 
egyszer és Bajnán egyszer.

Hó és Terület Vadászás Látott | Lőtt
nap módja szalonkák száma
II. 29. Felsőbabád Esti les - -

III. 5. Felsőbabád Esti les - -

III. 7. Nagykovácsi Esti les - -

III. 8. Esztergom Esti les - -

III. 9. Nagykovácsi Esti les - -

III. 10. Nagykovácsi Bokrászás 2 1
III. 10. Nagykovácsi Esti les 2 1
III. 11. Nagykovácsi Esti les 2 1
III. 12. Nagykovácsi Esti les - -

III. 13. Nagykovácsi Esti les 2 -

III. 14. Nagykovácsi Esti les 1 -

III. 15. Nagykovácsi Esti les - -

III. 16. Nagykovácsi Esti les - -

III. 17. Nagykovácsi Bokrászás 1 1
III. 17. Nagykovácsi Esti les - -

III. 18. Felsőbabád Esti les 1 -

III. 19. Esztergom Hajtás 9 2
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III. 19. Esztergom Esti les 1 -

III. 20. Nagykovácsi Esti les - -

III. 21. Esztergom Esti les 1 -

III. 22. Esztergom Hajtás 4 1
III. 22. Esztergom Esti les 1 -

III. 23. Nagykovácsi Esti les - -

III. 25. Márkáz Hajtás 4 1
III. 25. Márkáz Esti les - -

III. 26. Nagykovácsi Esti les 3 -

III. 27. Nagykovácsi Esti les 1 -

III. 30. Bajna Esti les 5 1
IV. 4. Esztergom Esti les 4 1
IV. 7. Esztergom Hajtás - -

IV. 7. Esztergom Esti les - -

44 9

Esztergom 
(Esztergom megye)

Május 1. Tegnap este jöttem ki ide Louis-val, hogy a tilalmi idő 
lejárta után, mindjárt első nap kezdjem meg a cserkészést 
őzbakra. Hajnali %4-kor, amikor a mezőn már látni lehet és lőni 
lehetne, indulunk el a barátkúti vadászháztól. Kísérőm Kubus, 
az új vadőr; Louis Pózna erdőőrrel megy. Kissé felhős az ég, 
csaknem fülledt a levegő, a teljesen kilombosodott, zöld erdő 
hangos a kakukkszótól, gerlegurrogástól és a sárgarigó 
fütyülésétől. A vadőr jelentése szerint a múlt hónap derekáig az 
őzek kijártak a mezőre, de ezt a szokásukat elhagyták és 
mostanában csak az erdőben, az ösvényeken kereshetjük őket.
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Egész reggel a Látó-hegyen cserkelek, de őzet nem látok. Két 
helyen ugrik meg közelemben és riaszt látatlanul egy-egy őz, 
hangjuk szerint suták, egyébként bántóan kevés a vad. A 
borulás lassan sűrűsödik, s amikor 3/i7-kor visszatérek a 
vadászházba, megered az eső. Fél órával később három szarvas 
a vadászháztól vagy 200 lépésnyire, a szabad mezőn legel.

Louis sem járt sokkal jobban, mint én, a Kerekberekben és a 
barátkúti oldalon cserkelt és csak egy őzsutát látott.

Nap közben nem sok eső esik, sőt időnként a nap is süt, de 
délután '/25-kor, amikor a vadászháztól elindulunk, északkelet 
felől sötét felhők tornyosulnak. A Látó-hegyen át lecserkelek a 
Méhes-völgybe, és Vió-kor a Látó-hegy oldalán az erdőbe 
felnyúló mezősarokban felülök arra a lesfára, amelyen már 
tavaly is néhányszor lestem az ott állítólag még mindig járó 
derék bakot. De alighogy a fán elhelyezkedem, a Fekete-hegy 
felől a sötét felhők fenyegető tömege nyomul fölém, és ijesztő 
villámlással, csattogó dörgéssel, folytonos égzengéssel, 
jégesővel komisz zivatar szakad az erdőre. A fán kissé 
aggályosnak érzem helyzetemet, lejövök róla, beállók egy sűrű 
bokorba és bőrig ázva várom, hogy az idő megjavuljon. Egy 
órával később a zivatar elvonult fölöttem, a felhők gyérültek, s 
bár az eső még szemereg, vizes ruhámban ismét a fán ülök. 
Megint szól a kakukk, gurrogva hívják párjukat a gerlék, és 
ebben a nagyon alkalmas időben nagyon bízom a bak 
megjelenésében. Aztán 7 órakor tőlem vagy 80 lépésnyire két 
suta jön ki a mezőre, nehány percig legel a lucernán, de -  az 
ördög tudja miért -  nyugtalankodva, sietve visszafordul és betér 
az erdőbe. V28-kor hirtelen sötétedik, mert a Fekete-hegy felől 
megint sötét viharfelhők vonulnak fölém. Lejövök a fáról, 
lesietek az országútra, magamhoz sípolom a völgy túlsó széléről 
a vadőrt és a kőhíd felé kerülve iparkodom fel Barátkútra. De 
utolér a második zivatar is, megint alaposan megázom, és
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gumitalpú cipőmmel a sáros agyagon keservesen csúszkálva - 
nagy nehezen vergődöm vissza, a vadászházba.

Louis a délutánt a terület nyugati szélén, az Iszalagosban, 
ugyancsak egy lesfán töltötte, az első zivatar után, alkonyattal 
egy őzbakot látott és rálőtt, de nem kereste és nem tudja, talált- 
e vagy sem.

M ájus 2. Amikor hajnali ’/24-kor ébredek, még esik az eső, és a 
ruhám tegnapról még vizes, semmi kedvem vizes ruhába öltözni 
és kimenni az esőbe, tehát az ágyban maradok és nagyot 
alszom. Louis-nak azonban ki kell mennie és őzbakját keresnie. 
Reggel 9 órára megint átázott ruhában és őzbak nélkül tér 
vissza. Hiába kereste, bizonyára tegnap elhibázta.

Délután 4 órakor magam megyek cserkelni, éspedig a 
Méhes-völgyön túl, a Majális tér fölötti hegyoldalt keresem 
végig. Még mindig borult az ég, távoli mennydörgés hallik, 
fülledt, meleg a levegő, és a hangulatosan csendes szálasnak az 
aljnövényzettől bujazöld aljában egyáltalán semmi vadat sem 
látok. '/46-ra kiérek a Sáros-völgy fölötti vágásba és felülök a 
lesállványra. Ott maradok 7-ig, de megint csak semmit sem 
látok. Végül lemegyek a Sáros-völgy aljába és egy darabot a 
völgyön fölfelé cserkelek. Közel a vágás végéhez, a vele 
szemben lévő hegyoldalon, a fiatalos sűrűségben, mellettem 
észrevesz egy őz és tartósan riaszt. Erre a vágásban, a 
hegyoldalon, tőlem vagy 100 lépésre megindul egy őz, futva 
lefelé tart, nehány másodpercre takarásban megáll, majd 
folytatja menekülését, a völgy aljába ér, átugrik az úton és 
bebújik a túlsó oldalt borító fiatalosba. Sajnos, nem lőhettem, 
pedig bak volt, sőt igen derék baknak néztem. Ezt még lesni 
fogom! Már javában alkonyodik, amikor a Sáros-völgyön 
leballagok. Aztán kimegyek a Méhes-völgybe, a műútra, ott 
találkozom Brandt Vilivel - aki ma délután két napra ide kijött -
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és Louis-val, majd utóbbival Vili autóján hazamegyek 
Budapestre. Louis ma délután az Apátvár felé cserkelt és csak 
egy sutát látott. Nagyon kevés itt az őz!

Felsőbabád 
(Pest megye)

Május 7. Tulajdonképpen nem vadásztam, csak vadászaton 
mást kísértem, s ezért ennek a napnak élményeit talán fel sem 
kellene jegyezni. Dehát mégiscsak vadászat volt az, amit 
míveltem, bár a puskám a szekéren hevert és ki sem került a 
tokjából. Kozma Jenővel akartam túzokot lövetni. Délelőtt 10 
órától délután í45-ig ökrös szekéren jártuk a határt és rázattuk, 
zötyögtettük magunkat. Öten ültünk a nádoldalas, jól elkészített 
szekéren, éspedig Süveg, a szokott parádéskocsis, egy béres, 
Farkas Jancsi mint házigazda, Kozma mint túzoklövőjelölt és 
jómagam, mint közvetítő és kísérő. Melegen tűzött a nap, nem 
éppen erősen, de fújt a szél, a rétek fölött keringtek, ide-oda 
szálltak a bíbicek, godák, sárszalonkák, a mezőn itt-ott egy-egy 
gólya lépkedett, és három részletben tizennégy túzokkakast 
láttunk. Sohasem jutottam Babádon túzokkakashoz olyan közel, 
mint amennyire bennünket ma bevártak. Kozma 200, 220, 260 
és 320 lépésre, összesen négy ízben lőtt, de mind a négyszer 
melléje.
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Esztergom 
(Esztergom megye)

Május 8. Délután 5 órakor a Méhes-völgyben szállók ki Brandt 
Vili autójából és elindulok a Sáros-völgy felé. Amikor ‘/24-kor 
az Állatkert fokapuján kimentem, Király Lajos „sok szerencsét” 
kívánt; nem vagyok babonás és nevettem Szabó Feri 
elszömyülködésén.

Amikor átmászom a patakon, leszakad a puskaszíj és 
Schoenauerem beleesik a sárba. A Sáros-völgy torkolatánál egy 
paraszton bosszankodom, aki ott árvalányhajat szed. Beljebb 
egy gyöngyvirágszedő bakával akadok össze és mérgelődöm a 
szemtelenségén. Végre Vtó-kor lesbe ülök a legutóbb kinézett és 
kinyesett leshelyemen, ahonnan rálátok a vágásborította 
hegyoldal egy részére. Várom a múltkor ott látott őzbakot, de 
Vi7-kor a völgy alján, a régi, gyepes szekérúton, lassan 
cserkelve és folyton a vágást nézve, nyilván vadászva, jön a 
terület erdőőre és vele a kutyája. Amikor alám ér, rápisszentek. 
Meglát, elugrik és egyszerre úgy eltűnik, mint a kámfor. Hiába 
keresem, hogy számon kéijem tőle a zavarást és cserkelést, nem 
találok rá. Nagy bosszúsan visszamegyek a Méhes-völgybe, a 
műútra, aztán, hogy már mégse töltsem az időt tétlenül, a Látó
hegy alá, az erdőbe felnyúló mező sarkában %7-kor felülök a 
lesfára. Persze nem látok semmi vadat, és %8-kor, amikor az 
őzbakot ugyan még felismerhetném, de agancsát nem lehetne 
megítélni, lejövök a fáról. A létra nyekergésére közelemben 
megugrik egy őz; nem riaszt, csak futásának dobogását hallom. 
Este 8 órakor lent vagyok az úton, az autónál, és '/210-kor 
otthon, Budapesten. Ezzel a délutánnal aztán igazán az 
ördögnek tartoztam. Brandt Vili a Látó-hegyen járt, és semmit
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sem látott. Louis az Iszalagosban a lesfán ült, és az esti 
szürkületben egy sutát és egy, gyengének látszó, bakot látott.

Május 16. (szombat) Délután 4 órakor a vonattal Esztergomba 
érkezünk és 5 órára egy parasztfuvaros szekerén a barátkúti 
vadászházhoz érünk. A személyzettel folytatott, szokásos 
megbeszélések után, ‘/26-kor két irányban indulunk vadászni. 
Louis Kubus vadőrrel múltkori helyére, az Iszalagosba, a lesfára 
megy; én a szekér alkalmát kihasználom és Pózna erdőőrrel a 
barátkúti völgyön lehajtatok vagy félórányira, majd 
felkapaszkodom a Hadzsiba, a nagy tarvágásba, és ‘/47-kor 
felmászom benne a lesállványra, hogy a vágásban állítólag járó 
bakot lessem.

Nagyon szép helyen töltöm az estét. Körülöttem az erősen 
hullámos, dimbes-dombos, árkos-völgyes hegyoldalon két- 
hároméves tarvágásterület, saijhajtásos, gazos, füves, bujazöld 
fiatal vágás, amelynek kerete körös-körül magas szálerdő. 
Ennek minden részéből szünet nélkül hallik a kakukk véget nem 
érő szólama. A nap a Vaskapu mögött nyugszik, tőlem északra 
a Szamár-hegy csúcsa látszik, ahol valamikor régen néhai Matus 
Gyula vendége voltam. Ezen innen nyúlik ki a Dunára a 
Búbánati-völgy. Egy darabot a Dunából is látok.

Hangulatos, csendes, enyhén hűvös, csupazöld májusi este, 
amelybe nagyon beleillenék egy vörös őzbak. Ezt várom, kevés 
reménnyel. Az őzeknek most, legnagyobb jólétük idején, amikor 
az erdőnek minden része, a szálasok, lécesek, fiatalosok, 
bozótosok, vágások egyaránt gazdag legelőjük, semmi okuk 
jámi-kelni. Megvannak valahol sokáig egy helyben, keveset 
mozognak, mindig jóllakottak és jókat hevernek.

7 óra után a zöld színek tompulni, szürkülni kezdenek, s a 
levegő hűvösödik. A messzelátóval egyre-másra végigkeresem a
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nagy kiteijedésű vágást. Végre í/28-kor tőlem keletre, a 
hegyoldal felső részén, egy őz jön ki a szálasból. Vagy 350 
lépésnyire van tőlem, mégis meg tudom állapítani, hogy suta. 
Majd tőlem északra, nagyon messze egy őz riaszt. A hang 
irányában kutatom a vágást és két kergetőző őzet látok. Csak 
viselkedésükből következtetve gondolom, hogy bakok. 
Legalább 600 lépésnyire vannak tőlem, és ilyen messziről, 
alkonyattal, az őzbak agancsát meglátni nem lehet. A hajszolt 
őz egyszer-kétszer üldözőjével szembefordul, és egymásnak 
szegezett fejjel készülnek egymásnak rontani, de az összecsapás 
előtt a gyengébb félreugrik és elfut. Alighanem bakok.

8 órakor, késői alkonyattal, a vágásban 80-100 lépésről 
ugyan még meg tudnám lőni a bakot, de a közelemben úgy 
sincsen őz, és nem valószínű, hogy hamarosan még kerül, hát 
lejövök a lesállványról, lemegyek a mezőre és felballagok a 
vadászhoz, ahova %9-re érek. Este is olyan csendes, derült az 
idő, amilyen délután volt.

Louis az Iszalagosban egy őzbakot látott, de nem jutott 
lövéshez.

M ájus 17. Hajnali 3 órakor indulok Király Lajos, régi vadőrrel, 
aki most csak kiegészítésképpen van itt. Keservesen nehezen 
járok, mert nagyon fáj a jobb lábam feje. Mégis elballagok 
megint oda, ahol tegnap este voltam, a Hadzsiba, a nagy vágás 
fölé. 3A4-re érünk oda, amikor már teljesen megvirradt. Aztán 
vagy másfél órát töltünk a vágásnak egyik magas pontján, és 
három különböző helyen három egyes őzet látunk. Egyikük 
suta, a másik kettő fiatal, nyársas bak.

Borulós az idő, és később szél kerekedik. Bicegve, kínlódva 
cserkelek a barátkúti oldalon reggel '/28-ig, de, egy elugró őz 
farán kívül, egyáltalán semmit sem látok. Silány terület ez, 
nagyon kevés rajta a vad.
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Louis-nak csak rövid reggeli cserkészete volt, mert az 
Esztergomból 7 órakor induló vonattal haza kellett mennie. A 
Látó-hegyen járt és semmit sem látott.

Délelőtt megjött Brandt Vili autójával.
Délben megered az eső. Reménytelen, sűrű a borulás. 

Délután 5 órakor már csupa sár és latyak az egész terület. 
Ilyenkor gumitalpú cipőben csúszkálva járni, nem mulatság. 
Megázni sincs kedvem. A szél veri az esőt, beteg jobb lábam fáj, 
tehát könnyen ráállok Brandt Vili ajánlatára, lemondok a 
délutáni cserkészet kétes élvezetéről, autóra ülünk és este lA8- 
kor otthon vagyok Budapesten.

Vizesfás, Tarhos, Békés 
(Békés megye)

Május 21. Délben Mezőberényben szállunk ki a gyorsvonatból 
és délután lA2-re érünk Vizesfára, a gróf Nádasdy-féle 
uradalomba, ahol Boga Lajos intézőnél szállunk meg. Brandt 
Vilivel jöttem ide, aki a neki szóló meghívásnak egy részét rám 
ruházta. Lőhetek két őzbakot és egy túzokkakast.

Délután Vi4-kor kocsira szállunk és áthajtatunk Tarhosra, 
gróf Wenckheim László birtokára, éspedig ennek Törzsökös 
nevű, kis darab erdejébe. Az Alföldön, a békés messzeségbe 
vesző látóhatárig, teljesen és tökéletesen sík mezőségen, az 
egyenként százholdas gabonatáblák között ez a hetvenholdas 
kis erdő csak valami ligetnek, a vad számára nevelt búvóhelynek 
fest. Néhány hossz- és keresztnyiladék tagolja kis részekre, s 
ezeken végigbarkácsolva egy-kettőre bejárjuk az egész erdőt. 
Körülötte a végelátatlan síkság, csupa üdezöld vetés és
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koromfekete föld, közte egy-egy kis tanya, piros cseréptetős 
házak, kútgém és nehány fa. Többnyire akácfákkal szegélyezett, 
hosszú, egyenes dűlőutak, amelyeken a kocsikerék mélyen 
belesüpped a szurokfekete, puha földbe. De ezen a 
vendégmarasztaló terepen is gyorsan viszik a nagyszerű lovak a 
könnyű vadászkocsit. A vadászat módja itt természetesen csak a 
barkácsolás. Az ember le sem száll a kocsiról. A kocsin ülve, 
helyenként a járóművet megállítva, nézegetünk körbe és 
messzire, a vetéseken végig. Ily módon keressük a vadat, s ha 
meglátjuk, amennyire lehet, közelébe hajtatunk és a kocsiról 
meglőjük. Kevés vadászos ténykedés van a dologban, inkább 
célba lövés, mert néha bizony 2-300 lépésnyire kell lőni.

Az Alföldön talán a legszebb néznivaló az égbolt, a 
felhőzet, ebből pedig sehol sem lehet annyit látni, mint az ilyen 
síkságon. Mostanában esős időjárás van, és bőven kijut a 
felhőkből.

’/45-re érünk a Törzsökösnek mondott, már említett, kis 
ligethez. Alighogy befordulunk egy akácos lécesbe, azt mondja 
a közben hozzánk szegődött s a bakon ülő vadőr, vigyázzunk, 
ennek a területrésznek legderekabb bakja kell, hogy a 
közelünkben legyen. Egyébként arra a kérdésünkre, van-e 
kiváló bakja, röviden és határozottan felel, hogy nincs. A 
vadászati közvetítő irodák működése folytán Békésben nagyon 
megszaporodtak a külföldi vadászok, és fogytán vannak a híres 
békési, kiváló őzagancsok.

A kocsi lassan halad a szűk nyiladékon végig, közben 
fürkészve jár a szemünk körbe. Az akácosban olyan magas a fu 
és mindenféle gaz, hogy bajos benne az őzet meglátni. Ha 
fekszik, teljesen takarja a dús növényzet, s az álldogáló őznek is 
helyenként csak a feje vagy a füle látszik ki a zöld takarásból. 
Keressük a bemondott bakot, de nem találjuk. Itt-ott egy-egy 
heverő vagy álldogáló sutát, gidát, vagy éppen csak a fülét és
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alatta feketén fénylő, nagy szemét látjuk a gazban. Az akácosból 
egy darab tölgyes szálasba jutunk, de ebben is olyan dúsan 
tenyészik és magasra nő az aljnövényzet, hogy a biztosan benne 
tanyázó őzeket szinte elnyeli, eltakarja. Sokat barkácsolunk a 
kis területen fel s alá és a liget szélén körbe. Az árnyékos 
szálerdőben a növényzet májusi, tavasz végi, bujazöld pompája, 
a belőle, valamint a nedves földből kiáradó illatok -  helyenként 
sűrű akácillattal vegyülve -  és a mélységes csend, titokzatos, 
meseszerű hangulatot teremt. Ebben a sötétzöld mesében 
keresem a valóságot, a már nyári, vörös csuhájában járó 
őzbakot.

Este ‘/28-ig összesen 25 őzet látunk, de ezek között csak öt 
a bak, éspedig elég gyenge bakok. Törzsökös legderekabb 
bakjára 6 óra felé végre mégis rátalálunk. Mivel a vadőr szerint 
nincsen nála nagyobb, meg kell lőnöm vagy lemondanom arról, 
hogy itt őzbakot lőjek. Az akácos lécesben sokat vesződöm 
vele. Közelében fel s alá és körülötte barkácsolva keresem a 
módját, hogy lövésre kapjam, de a bak sincsen nyugodtan egy 
pillanatig sem, és ide-oda bóklászva, mindig annyira takarás 
mögött van, hogy csak alig-alig látom itt-ott megvillanni és 
megcélozni nem tudom. Az a kis erdőtábla, amelyben tudjuk, 
alig 70 lépés széles. Hol a szélső nyiladék, hol a mező felől 
kerülgetjük, és a lécesben innen is, onnan is, hol az egyik 
lábszárát, hol a fél fejét, vagy csak a - rovarok ellen védekezve 
meg-megrázódó fülét - látjuk egy-egy pillanatra. Végre egy kis 
fasoros hézagon át fektében meglátom. Illetve vagy 40 lépésről 
csak a fejét és nyakát látom, többi részét alulról takarja a gaz s a 
fii, sőt agancsát is takarja felülről valami kis lombos gally. Nem 
sokat nézegetem, leugrom a kocsiról, ennek hátsó 
üléstámlájához támasztom a puskát és nyaktövön lövöm. A bak 
fektében oldalt dűl. Közepes, hatos bak, bármi különös, 
érdekes, nevezetes jelleg nélkül.
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Május 22. Hajnal előtt, Vi3-kor kelek. Brandt Vili az ágyban 
marad. Negyedóra múltán már visz a kocsi kifelé, Békés község 
határába, ahol állítólag nagyobb agancsú bakok vannak, mint 
Tarhoson. Békés határát Nádasdy grófék bérelik és a vizesfási 
területhez csatolták. Még csak virrad, amikor már az Almásy 
gróf-féle sarkadi határ szomszédságában barkácsolok a szabad 
mezőn, községi, tehát kisebb, változatosabban mívelt földek 
között. Nagyon kell az ilyen helyen s ilyenkor az őzeket keresni, 
és nagy türelemmel kell megpillantásuk alkalmát várni. Ez az 
őzbakra vadászásnak különleges módja, amelynek 
tulajdonképpen kevés köze a cserkészet fogalmához, s ezért 
kevésbé hangulatos, mint az erdőben, különösen a hegyeken 
való cserkelés. A kocsi az őzek közelében jár, s az ember 
mégsem látja őket, mert nagyrészt a gabonában vannak, s ebből 
helyenként állva sem látszanak ki. Egyébként pedig a nap 
minden szakában, még hajnalban és este is, sokat hevernek, 
lusták, jóllakottak.

Egy akácfasomál leszállunk a kocsiról, és a fasor mentén, 
az árokparton ballagunk be a földek közé, ahová nem vezet 
szekérút. Egy kis bak előttünk vagy 100 lépésnyire kibújik a 
búzából, az árokparton megáll, meglát bennünket, egy darabig 
néz, aztán sietve vonul tovább és megint eltűnik a gabonában. 
Majd meglátunk egy nagyon derék bakot, amely a nagy dűlő 
derekán, búzában álldogál úgy, hogy csak a feje látszik ki. Ezt 
gyalogszerrel akarjuk a sarkadi határ felől megközelíteni, de 
kísérőmet, az elefánt nagyságú, -termetű és -járású vadőrt 
észreveszi és meglép. Hasig jártam miatta a harmatos, vizes 
búzában és a határárokban a csalánban, hiába.

‘/45-re jár az idő, amikor megint a kocsin ülve, a dűlőúton 
barkácsolunk. Előttünk, nem messze az úttól, egy közepes 
minőségű, hatos bak álldogál, majd megugrik, átszökik az úton 
és eltűnik a búzában. Ugyanakkor mögöttünk messziről egy
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őzet látok, ugyancsak a szabad mezőn. Megnézem a 
messzelátóval és úgy látom, hogy lőhető, derék bak. A vadőr is 
annak tartja. Visszafordítom a kocsit, hogy a bakkal egy 
irányba, és ezzel hozzá valamivel közelebb jussak. Aztán vagy 
220 lépésről egy darabig nézegetem és habozom, hogy ilyen 
messziről megkíséreljem-e az elejtését. Egyébként is várnom 
kell a lövéssel, mert bár messze, a bakon túl, de éppen irányában 
egy kis tanya van. A bak csipegetve, válogatva, legelészve 
lépked ide-oda, hol farát fordítja felénk, hol keresztbe fordulva 
oldalát mutatja. Végül kikerül a tanya irányából, rajta túl is 
szabad mező van, hát megkockáztatom a lövést. Jól hallom a 
golyó pufFanásszerű becsapódását, a bak megugrik, 
nekiiramodik, vagy 50 lépést egy búzaföldön át vadul rohan, 
kiér belőle egy, még nagyon kopasz, kukoricaföldre, ott megáll, 
megtántorodik és elesik. Erre a kocsis megelégedésének azzal a 
nagyon jellemző és a körülményekhez szabott megjegyzéssel ad 
kifejezést, hogy „fog a nagyságos úr túzokkakast is lőni!” A 
vadőrrel érte megyek és elhozom a kocsihoz. A tegnapinál 
valamivel derekabb agancsú, egyébként ugyancsak jelentőség 
nélkül való, átlagos, közepes hatos bak (325-ik őzbakom).

Még csak %5 van, pompás, derűs, gazdag májusi reggel, 
semmi kedvem még visszatérni szállásunkra, a vizesfási tanyára, 
hát azt mondom a vadőrnek, keressük meg a túzokokat, bár 
ezekre csak reggeli után, délelőtt szándékoztunk vadászni. A 
kocsi olyan tájakra visz, ahol túzokok szoktak lenni. Találunk is 
belőlük hamarosan nehányat. Egy százholdas csalamádétáblán, 
egymástól jó messze, két kakas sétál négy-öt tyúk közelében. 
Az egyikhez sikerül a dűlőúton vagy 200 lépésnyire jutnunk, de 
abban a pillanatban, amikor a kocsit megállítom, a kakas 
nekirugaszkodik, nehány lépést fut, szárnyra kap és elszáll. A 
szomszédos répatáblán, amelyen a növényzet szintén még alig 
arasznyi magas, ugyancsak két kakas sétál. Odahajtatok, és az
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egyik kakasra vagy 250 lépésről van alkalmam lőni. De rosszul 
áll a kocsi, kényelmetlen helyzetből lövök, nem tudom a puskát 
rendesen feltámasztani és hibázok. Az előbbi csalamádétáblán 
még mindig pöffeszkedik az egyik kakas. Nem tudunk hozzá 
300 lépésnél közelebb menni. Ezt -  úgy érzem -  meg tudnám 
lőni, ha megállna, de a kocsi miatt nyugtalankodik és megállás 
nélkül ballag, természetesen egyre távolodva. Lövésre készen 
egy darabig hiába várom, hogy megálljon, aztán a sétáló kakasra 
megkockáztatom a lövést. A golyó farkánál veri fel a port, s a 
nagy madár elszáll.

6 órára jár az idő, szép, verőfényes idő van, folytatjuk a 
barkácsolást. A dűlőút másik oldalán lévő répatábla túlsó szélén 
egy derék kakas álldogál. Megkíséreljük a megközelítését. 
Megkerüljük a táblát, de amikor vagy 300 lépésnyire vagyunk 
tőle, szárnyra kap és elszáll. Két-három kilométerrel odébb, 
megint egy nagy répatábla közepén, három kakast és nyolc-tíz 
tyúkot látok. Két túzoktyúk és egy őzsuta közel egymáshoz, 
békésen legel. Arról az útról, amelyről a túzokokat 
megpillantottuk, elérhetetlenül messze vannak. A tábla sarkát 
megkerülve rátérünk a másik oldalán végigvezető dűlőútra, 
amelyről közelebb érhetjük őket. Amikor a legnagyobbnak 
látszó kakas már csak vagy 270 lépésnyire van tőlünk, alkalmas 
irányban megállítom a kocsit, jól elhelyezkedve benne, a puskát 
az ülés támlájára dobott pokrócra támasztva, gondosan célzok 
és lövök. Hallom a golyó puffanását és látom, hogy a kakas 
betegen kel szárnyra. Aztán a tovaszálló kakast a messzelátóval 
kísérve azt is látom, hogy a hasa piros a vértől, és beleinek egy 
része kilóg belőle. A hatalmas madár lassú, ütemes 
számycsapásokkal csak száll, száll, egyre távolodik, mi pedig a 
kocsin állva nézzük és váijuk, hogy leereszkedjék vagy 
leforduljon a földre. Nem kételkedünk benne, hogy már nem
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viheti messzire. De bizony elmegy vagy egy kilométernyire, s 
ott egy töltésen túl eltűnik, látszólag leereszkedett.

- Ott jó helyen van -  mondja a vadőr -,a lucernán könnyen 
megtaláljuk; jó, hogy nem a töltésen innen, a búzába esett, ott 
bajos dolog lett volna megkeresni.

Természetesen utánahajtatunk. Amikor megint vagy 300 
lépésnyire megközelítettük, nyolc tyúk között látjuk a földön 
feküdni. A hatalmas kakas még él, fejét hol felveszi, hol 
leereszti a földre, látszólag kimúlófélben van, s a nyolc tyúk 
körülötte álldogál és közelről nézi. Vajon mit néznek rajta? 
Vajon tudják-e, délceg lovagjuk milyen nagy bajban van, 
sajnálják-e, vagy csak kíváncsiak a szokatlan látvány miatt, 
hogy udvarlójuk a földön hever és vergődik. Megvárjuk, amíg 
kimúlik. A messzelátóval egyre figyeljük. Végre felemeli, 
szétterpeszti, magasra nyújtja remegő szárnyát, mintha repülni 
készülne, mintha elmúló élete után akarna szállni, aztán 
szétterpesztett szárnnyal terül el a földön. Amint kimúlt, a nyolc 
tyúk elfordul tőle és lassan lépkedve elballag. Odahajtatok 
hozzájuk, és vagy 80 lépésről megkísérlek róluk fényképet 
készíteni. Aztán a kimúlt kakas közelről is lemezre kerül, majd 
feltesszük a kocsira és visszahajtatunk Vizesfára. Ezzel be is 
fejeztem itt a magam dolgát, Brandt Vili nemigen készül 
vadászni, tehát délelőtt még meglátogatom a szomszédban gróf 
Wenckheim Lászlót, és megnézem trófeáit, a kiváló 
őzagancsgyűjteményt, aztán délután hazautazunk Budapestre.
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Esztergom 
(Esztergom megye)

Május 24. (vasárnap) Ma társas kirándulást rendezünk a 
barátkúti vadászházhoz. Délelőtt 10 órakor bérautón indulunk 
hatan, éspedig Erzsi, Baba, Louis a feleségével, Brandt Vili és 
jómagam. Délben a Barátkútnál vagyunk és ott töltjük a fél 
délutánt. Aztán 5 órakor Louis az Iszalagosba, a lesfára megy, 
ahonnan öt őzet lát, de lőhető bak nincs köztük. Vili a Majális 
tér oldalán cserkel, tizennégy szarvast lát, de őzet egyet sem. 
Jómagam a Méhes-völgyben, a Látó-hegy oldalára felnyúló 
mező sarkán ülök fel arra a lesfára, amelyről tavaly óta már több 
ízben lestem az állítólag ott járó, derék bakot. Odamenet, a 
barátkúti mező és a Méhes-völgy közötti szálasban cserkelve 
csak egy előlem elugró őzet láttam. A lesfán este '/29-ig, tehát 
mindaddig, amíg csak valamicskét lehet látni, kitartok, de a 
vadőrtől jelentett, és az állítólag ott látott bak nem mutatkozik 
és egyéb vad sem jön ki az erdőből a lucernára. Este 10 óra után 
mindnyájan otthon vagyunk Budapesten.

Június 26. Egy hónapig nem vadásztam; sok a munka és nem 
telt az időből. Délután négyen, Brandt Vili, Rónay Kazi, Louis 
és jómagam a Barátkútnál uzsonnázunk, aztán '/>7-kor Pózna 
erdőőrrel elmegyek Hadzsiba, a nagy vágás alsó szélére, ahol a 
múlt hónapban egyszer este két kergetődző őzbakot láttam. Ott 
egy ölfarakástól takarva %8-tól Vi9-ig, tehát egy óra hosszat 
álldogálok és figyelem a vágást. Ez az óra valóban a szenvedés 
órája volt. A szúnyogok tömege ellen kellett védekeznem. 
Össze-vissza szurkáltan hagytam el a helyemet. Vadat 
egyáltalán nem láttam. Természetesen nagy hőség van. Errefelé
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egy hónapja nem esett az eső, és úgy hallom, csak egy hete van 
ilyen tűrhetetlen szúnyogbőség. Egyébként borulós az idő, és 
délután zengett az ég.

Este 9 órára érek vissza a vadászházhoz. Louis az Apátvár 
alatt, a műút mellett ült egy lesfán, ahol állítólag egy derék bak 
jár. Ő sem látott vadat. Rónay és Brandt nem vadászott; csak 
kirándulásképpen kísértek ki bennünket és estére visszamentek 
Budapestre.

Június 27. A szúnyogoknak még a szobába is sikerült bejutniok 
és éjjel az ágyban is táplálkoztak vérünkből. Hajnali 3 órakor 
indulok, és Pózna erdőőrrel a barátkúti völgyön lefelé, egyenest 
megint a Hadzsiba megyek. Útközben a mezőn derengéssel egy 
csapatban tizennégy szarvasbikát látok. Amikor észrevesznek és 
egy helyre összesereglenek, szép kép a sok ágas-bogas, barkás 
agancs egyrakáson. Van köztük nehány derék, koronás bika. 
Egy darabbal odébb egy nyulat hajszoló rókát látok. Nehány 
percig kergeti, aztán eláll tőle, nem tudja utolérni.

Ezúttal felkerülök a vágás felső szélére, s ennek egy 
darabján cserkelek végig, majd a vágásnak legmagasabb pontján 
vagy egy óra hosszat álldogálok, üldögélek és a messzelátóval 
kutatom, figyelem alattam a csalitos, bokros, gazos lejtőket, de 
csak két őzsutát és egy rókát sikerül a magas növényzetben 
felfedeznem. 5 óra után visszafordulok, és lassan cserkelve 
végigjövök a hosszú barátkúti oldalon, szálasokban, lécesekben, 
de nem látok, nem észlelek ezekben semmit, csak arcomra 
tapadó pókhálókat, fülem körül zümmögő, sokféle legyet, 
ingemen és harisnyámon is átszurkáló szúnyogokat -  nem 
szólva meztelen testrészeimről -  és hajnalban is izzasztó, fülledt 
meleget. Igazán nem tudom, miért vadászom ilyenkor!
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Louis ma reggel az Iszalagosban és a Látó-hegyen járt, 
egyáltalán nem látott semmi vadat, és reggeli után -  szekéren és 
vonattal -  hazamegy Budapestre.

Délután a régi vadőr, Király Lajos jön át hozzánk a 
szomszédból, és vele megyek cserkelni. 5 órakor indulunk és a 
vadászházzal szemben felmegyünk a barátkúti oldalra, ahol, 
főképpen a dagonyák környékén, egész délután keressük az ott 
tudott bakot. A cserkelés most, ezen a területen igen bajos, 
vesződséges dolog. A lécesek sűrűén lombosak, nem lehet 
messzire látni. A föld olyan száraz, hogy repedezik. Körülbelül 
egy hónappal ezelőtt nagy jégeső és vihar sok levelet, gallyat 
vert le a fákról, minek folytán az ösvények is tele vannak ezzel a 
zörgős, ropogós, száraz lombbal. Óvatosan, lassan lépkedve, 
minduntalan megállva és figyelve ballagunk órák hosszat az 
ösvényeken végig. Meredek, köves hegyoldalon, ugyancsak 
lécesben, egy, csaknem egészen takart, vonuló őznek a farát 
látom. Talán a keresett bak, de megnézni nem tudom. Aztán az 
ösvény mellett, alattam, a léces aljnövényzetében zörgést hallok 
és vagy húsz lépésről, sűrű takarásban, egy vonuló disznó sötét 
alakját látom. Mire belekapom a céltávcsőbe és megérintem a 
ravaszt, már elkéstem attól, hogy az elejébe lőjek, és érzem, 
hogy gyomra táján, vagy talán még hátrább, kapja a golyót. A 
puska durran, a disznó elugrik, mi pedig folytatjuk a cserkelést.

W7-kor lőttem, egy óra múltán, !48-kor visszatérünk a 
rálövés helyére és megkíséreljük a disznó csapáját követni. Nem 
találunk semmi jelet, tehát nem is erőltetjük a dolgot és a 
keresést holnap reggelre halasztjuk. A hegyoldalról lefelé, az 
erdőből kifelé cserkelve még egy rókával találkozom, de más 
vadat nem látok.

Már Vi9-re jár az idő, és javában alkonyodik, amikor 
leérünk a mezőre. A vadőr javasolja, hogy vágjunk át rajta és 
nézzünk el a barátkúti földek délnyugati sarkába. A mező ott a
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Méhes-völgy irányába erősen lejt és belenyúlik az erdőbe. 
Ebben a védett, rejtett sarokban már tavaly is kijárt egy bak az 
erdőből. A széles mező derekán egy borsóföldön gázolunk, 
amikor egyszerre csak vagy 150 lépésről a búzában egy őzbakot 
pillantunk meg. A baknak csak a feje és hátvonala látszik ki a 
búzából, amint lassan vonul benne, majd kiér belőle és a borsón 
is átballag. Bármi takarás híján lehasalunk a földre. A 
feltámasztásra nincs jobb alkalom, ezért a vadőr elém csúszik, 
és fektemben a vállához fogom a puskát. De nem tudok 
nyugodtan célozni, a szúnyogok egy pillanat alatt fejem búbjától 
lábam száráig ellepnek és szúrnak, a nagy hőségtől és a délutáni, 
megerőltető cserkeléstől is elcsigázott és ideges vagyok, 
sietnem is kell, mert a bak a következő búzába készül 
bevonulni, elhamarkodva, hanyagul lövök és csúnyán hibázok. 
A bak elugrik, befut a búzába, rajta túl a herében menekül az 
erdő felé és csakhamar eltűnik.

Június 28. Hajnali ‘/23-kor kelek, 3-kor indulok és /44-kor már 
alulról a Sáros-völgybe fordulok be. Az erdőszélen egy 
rozstáblában, mellettem egy őzsuta ugrik fel és a magas 
gabonában nagyokat ugorva menekül. Ez már hevert hajnali 
’M-kor! Aztán a völgy aljában hamarosan odaérek a vágás felső 
végével szemben, a múlt hónapban kinyesett lesőhelyemhez. 
Kubus, az új vadőr azt állítja, hogy a bakot ott azóta többször 
látta. Még nincsen 4 óra, amikor nehány lépéssel az árokfenék 
fölött, a vágással szemben, letelepszem és ezzel egy kis zörgést 
okozok. Erre velem szemben, a lejtő alsó részén csülökre kap 
egy őzsuta és a magas növényzetben bujkálva távozik. Ez is már 
feküdt. Bízom benne, hogy a bak is valahol a vágásban hever és 
majd megmozdul. 5 órakor megelégeltem a várakozást, 
főképpen a szúnyogok kínzását, a szünet nélkül való, kapkodó 
védekezést ellenük, és kísérletképpen, hogy a sejtett bakot
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megmozdulásra késztessem, mellettem egy kis fát megrázva, 
erős zörgést okozok. Erre velem szemben rögtön felugrik és 
riasztva távozik egy öreg suta. Úgy látszik, a bak ma másutt 
van.

A Sáros-völgyön fölfelé cserkelve, majd balra fordulva, 
felkerülök a gerincútra és azon visszafordulva leballagok a 
vágás felső sarkához, majd a gerincen, az erdőszélen megyek le 
a lesállvány felé. Ettől még vagy 100 lépésnyire vagyok, amikor 
mellettem, megint fektéből, felugrik egy őz, és a vágásborította 
hegyoldalon lefelé tartva, nehány ugrással eltűnik. Nem tudtam 
megnézni, de gyanítom, hogy a keresett bak volt. Jellemző az 
őzek életmódjára és viselkedésére ebben az időszakban, hogy 
ahányat a kora hajnali órákban láttam, mind hevert.

A Majális téren és a Látó-hegyen át, meleg napsütésben, 
felmegyek Barátkútra. Ott megtudom, hogy Király és Kubus, a 
két vadőr, közben hiába kereste tegnapi disznómat. Nem 
találtak semmit, sem a disznót, sem a sebzésnek bármi jelét. 
Nem tudom elhinni, hogy elhibáztam, ellenben elhiszem, hogy 
béllövéssel nagyon messzire elment, és vércsapa és véreb híján 
nem lehet megkeresni.

A mai esti cserkészettel az ördögnek tartoztam. Nem egyéb 
időveszteségnél és nehány száz szúnyog kivégzésénél össze
vissza szurkált bőrömön. ^7 -kor indulok Lajossal a barátkúti 
mezőn lefelé azzal a szándékkal, hogy egy lesfán, az erdőszélen, 
az ott állítólag járó bakot lessük. Ámde odaérve bosszúsan 
látjuk, hogy a szomszédos földön parasztok dolgoznak, 
lucemaszénát gyűjtenek. Ahhoz, hogy valami érdemes dologhoz 
fogjunk, már kevés az idő, hát felmegyünk a Kerekberekbe, 
ahol részben cserkelve, részben a földön üldögélve töltjük az 
időt, de, egy rókán, ezernyi szúnyogon és az embernek 
minduntalan véletlenül nekiszálló szarvasbogarakon felül, 
semmit sem látunk.
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Június 29. Ebben a hónapban utolsó cserkészetemre indulok 
hajnali 3 órakor. Félóra múlva már a Sáros-völgyben vagyok, és 
a vágás felőli végénél, immár szokott helyemen, egy órát az 
árokban lesen ülve töltök. Az ott tudott bak azonban nem 
mutatkozik, csak a szúnyogok szörnyű tömege nem marad el 
tőlem egy pillanatra sem. 5 órakor megunom a kínlódást és a 
meddő nézegetést, továbbállok, és a Sáros-völgy felső részén 
átkerülök a szomszédos Csipke-völgybe, ezen végigmegyek, és 
egy óra múlva alulról ismét betérek a Sáros-völgybe. De ma 
megint hasztalan minden kísérletezésem, egyáltalán semmi vadat 
sem látok. 7 óra után a Méhes-völgyben a műúton felszállók az 
odarendelt szekérre, állandó, sűrű porfelhőben járva behajtatok 
Esztergomba és hazautazom. Jellemző, hogy még a vasúti 
kocsiban is megszúr egy szúnyog. Ezt talán a ruhámon hoztam 
az erdőből.

Magyarpolány 
(Veszprém megye)

Július 5. (vasárnap) Amikor két esztendővel ezelőtt 
Farkasgyepűn vadásztam és a terület kanyargós határán, az 
erdőben, rejtett, vadregényes völgyön mentem végig, mondta 
nekem a kísérő erdőőr, hogy a szomszédos erdő a zirci 
apátságé, vadászatát pedig az ajkai üveggyár igazgatója bérli. 
Van a dologban valami, hogy -  amint mondani szokás -  „kicsi a 
világ”, mert ha az ember sokáig él, nem remélten is sok helyre 
eljut. Azóta megismerkedtem ezzel a bérlővel, Halászy 
Sándorral, s az ő meghívása folytán kerültem ide.
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Miután délelőtt Budapesttől Ajkáig három órát 
gyorsvonattal, délután Ajkától ide, a vadászházhoz két órát 
szekéren jöttem, 5 órára érek ide házigazdámmal és még egy 
vadászvendégével, Szentmiklósy Pállal.

A polányi erdő tehát Farkasgyepű tőszomszédságában, a 
Bakonyban van. A vidék itt jellegzetesen bakonyi, erdőborította 
dombvidék, nagyon emlékeztet a Farkasgyepűn látott tájakra.

Délután 6 órakor indulok, a vadőrtől kísérve, cserkelni. 
Húsz perc múlva már látok egy őzet, egy magában bóklászó, 
fiatal, még barkás agancsú, nyársas bakot. Talán meg kellene 
lőnöm, mert valami nincsen vele rendben, hogy ilyenkor még 
nem érett az agancsa, de az elejtésének dicsőségéből nem kérek.

Széles dombháton, magas, sudaras szálerdő hűvös 
árnyékában cserkelek, majd egy sűrű fiatalos és alacsony vágás 
között, a nyiladékon lesállványon töltök rövid időt. A vágásban 
olyan dús a növényzet, olyan magas a fü, hogy csak egészen 
közelről lehetne benne meglátni az őzet, ezért nem érdemes az 
időt ott vesztegetni. Továbbmegyünk, megint szálerdőbe 
jutunk, széles völgyhajlatokon és dombhátakon cserkelünk át, 
és végül '/28-tól ‘/49-ig ismét a fennsíkon, egy kis fenyőerdő 
övezte, bokros tisztáson, magas lesállványon ülök. Az említett 
kis bakon felül egész délután és este -  bár nagy darab területet 
jártam be -  semmi nagyvadat sem láttam.

A másik vadászvendég, Szentmiklósy másfelé járt és derék 
bakot lőtt.

Július 6. Csillog a növényzeten a sok harmatcsepp a 
holdfényben, amikor hajnali ‘/43-kor indulok az „Ödön-forrás”- 
nál épült vadászháztól. A vadőr azok közé a túlbuzgó kísérők 
közé tartozik, akik a vadász urat nem hagyják aludni és jóval 
előbb keltik, mint kellene.
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3 órakor már egy hosszú nyiladékon, fiatalos sűrűség és 
rudas erdők között, lesállványon ülök, pedig csak 5/24-re virrad 
meg. Valahol messze két őzet hallunk riasztani, de 4 óráig ott 
semmit sem látunk, s a vadőr javasolja, hogy induljunk 
cserkelni. Amikor a lesállványtól már jól eljöttünk és 
visszatekintünk felé, közelében, a nyiladékon egy szarvastehenet 
látunk átvonulni.

Aztán reggel 6 óráig hol ritkás fiatalosok között, régi 
szekérutakon, hol lécesekben és szálasokban, fenyvesekben, 
bükkösökben, takarított, rendes ösvényeken cserkelünk. 
Amennyire bántó és nyugtalanító dolog, ha az ember 
takarítatlan ösvényen járva, akarata ellenére, zajt okoz, annyira 
megnyugtatja a vadászt és a megelégedettség, gondatlanság jó 
érzését kelti benne, ha tisztára sepert ösvényen, gumitalpú 
cipővel kényelmesen járva, olyan nesztelenül, mint az árnyék, 
vonul végig az erdőn.

Reggel ‘/25-kor egy tölgyes lécesben hat vadmalaccal 
találkozom. Az engem vagy 50 lépésről követő vadőr a kocát is 
látta. Ezenfelül aztán egész reggel semmit sem láttam. Úgy 
látszik, itt nem sok az őz, bár tavaly ezen a kétezer holdas 
területen tizenkét bakot lőttek, ami a bakonyi viszonyokhoz 
képest elég, sőt talán sok is volt.

Derült, kissé szeles, kellemesen hűvös idő van.
Délután 3 órakor ébredek a vadászházban.
Reggel 8 órától aludtam. Nagyszerű a csend, a nyugalom, 

az erdei magány békés hangulata és ráadásul még a fenyőillat is 
ezen a kedves helyen. Jó lenne egy-két hetet itt tölteni, akár 
semmit sem lőni, csak sétálni, nagyokat aludni és közben írni.

'/20-kor indulok a vadőrrel cserkelni. Melegen tűz a nap, s 
az erdő csupa rovar, bagócs, légy, lepke és pók. Nagyot járunk 
pompás szálasokban, templomi csendben, később gyertyános, 
bükkös, sötét lécesekben, lejutunk egy vízfolyásos, széles völgy
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aljába, ahol ember magasságú a fii és gaz, s az ember alig győz 
védekezni a bagócsok, szúnyogok ellen. Két órát cserkelve 
semmi vaddal sem találkoztam. Biztos, hogy itt nagyon kevés a 
vad. Végre 1/28-kor egy nyiladék kiszélesedő részének sarkán 
lesállványra ülünk és ott maradunk ‘/29-ig. Erről 8 óra felé látok 
egy szarvastehenet. Aztán este, sötétben félórát ballagunk 
vissza a vadászházhoz.

Ma tehát egész nap egy őzet sem láttam!
Estére kijön a vadászházhoz Halászy kocsija, hogy 

hajnalban bevigyen Ajkára a vonathoz. A kocsis elhozta 
magával, hogy megmutassa nekem Szentmiklósy tegnap lőtt 
őzbakjának már kifótt koponyáját. Bakonyi viszonyokhoz 
képest meglepően derék agancs, nem vastag, de csaknem 28 
centiméter hosszú. Idős bak volt.

Július 7. Reggel 6 órára Ajkán kell lennem, hogy eléijem a 
Budapestre menő vonatot, azért már csak egy órát tölthetek a 
területen. Amikor az erdőben már jól világosodik, ‘/«4-kor 
indulok kocsival a vadászháztól és ‘/25-ig barkácsolok.

Derűs, verőfényes, harmatos nyári reggel. Nagy darab 
területen jövünk végig, de nem látunk semmi vadat. Kérdezem a 
vadőrtől, mennyire becsüli itt a vadállományt. Azt mondja, 20- 
25 szarvas, 50-60 őz, három malacos koca és egy kan a terület 
állandó vadállománya. Kétezer holdon ez nem sok! Én négy 
cserkészeten mindössze egy hitvány bakot, két szarvastehenet 
és hat malacot láttam.
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Esztergom 
(Esztergom megye)

Július 11. (szombat) Délután í45-kor Louis-val a Méhes
völgyben, a kőhídnál szállók ki az autóból. Poggyászunkat 
magunk cipeljük fel a barátkúti vadászházhoz, mert Brandt Vili 
kirendelt vadőre, Kubus úr, magánügyben van elfoglalva. 
Jellemző rá és gazdájára.

Pózna erdőőr jelenti, hogy a Kerekberekben a tavaly óta ott 
tudott bak esténként megint rendesen kijár a mezőre. Tehát oda 
megyek, és Vil-kov a dombháton, a mezősarokban felülök a 
lesfára. Jobbról rézsút, vakítóan tűz felém a nap, a szél 
kellemetlenül fúj, s a mezőn két helyen -  szokásuk szerint 
kiabálva -  parasztok dolgoznak. Az egyik helyen, tőlem balra 
vagy 300 lépésnyire, learatott búzát raknak kepékbe, a másik 
helyen, velem szemben vagy 400 lépésnyire, boglyába gyűjtött 
lucernaszénával rakodik egy ökrösszekér. A lármás parasztokat 
a pokolba kívánom, amivel azonban nem segítek a bajon. 
Sajnos, csak V*9 után, amikor már javában alkonyodik, 
végeznek a dolgukkal és kotródnak el. Alighogy a lármásabb 
társaság távozott, egy őzsuta futva jön ki az erdőből, és tőlem 
vagy 120 lépésre, egy lucernás földön mohón legelni kezd. 
Aztán késői alkonyattal az ökrösszekér is eldöcög, a táj 
elcsendesedik, s erre mellettem vagy 40 lépésnyire egy barkás 
agancsú, hatos szarvasbika jön ki az erdőből, elém kerül, és 
közel alattam bableveleket legelve, egyszerre egész indákat 
letépve, károsít egy parasztot. Már sötétedik, amikor a bika 
felkapja a fejét, valamit messziről figyel, s egyszerre csak 
megfordul és futva megy vissza az erdőbe, %9-kor lejövök a 
lesfáról és leballagok a vadászházhoz.
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Louis ma este az Iszalagosban ült a lesfán és ott csak egy 
nyársas őzbakot látott.

Július 12. (vasárnap) Virradással, 'M-kor, vagyis amikor a 
mezőn már látni lehet és lőni lehetne, indulok Póznával a 
barátkúti mezőn északnak. Borús az idő, sőt a hegyek tetejét 
köd takaija. Szokatlan kép nyár derekán. A mező északkeleti 
sarkában egy közepes nagyságú disznót látok, amint a búzából 
sietve távozik, majd tőlünk vagy 150 lépésre, az erdőszélen 
nehány másodpercre megáll, aztán bevonul a szálasba. Nem 
tudom, észrevett-e bennünket, vagy csak azért sietett, mert a 
mezőn megkésett és rávilágosodott.

Félóra múltán a Sáros-völgyben vagyok, s ennek alján, a 
vágás felső végével szemben, szokott helyemen, lesbe ülök. 
Nehány perc múlva Pózna figyelmeztet egy őzre, amely velünk 
szemben, magasan a hegyoldalon, a vágásban vonul. A magas 
növényzetben többnyire takarásban van, csak itt-ott vörösük az 
alakja. Hamarosan sikerül kiderítenem, hogy bak. Testalkatra 
derék bak, de hatos agancsa csak olyan átlagos minőségű. 
Meglőném, ha tudnám, de nemigen bízom hozzá. Rendes 
feltámasztási alkalmam nincsen, a bak legalább 160 lépésnyire 
van tőlem, és amint a vágásban rézsút, magasan fölöttem vonul, 
csak helyenként kerül ki alakjának valami része a takarásból. 
Egyszerre egy sutát is látok közelében. Ez a vágásban 
heverhetett és a bak közeledésének zajára kelt fel. Végre 
rászánom magamat a bizonytalan lövésre, s amikor megérintem 
a ravaszt, nem nyugodt a kezem és nem vagyok biztos a 
dolgomban. Kényelmetlen, rossz helyzetből, nyugodt 
feltámasztás híján, idegesen lőttem és hibáztam. A bak 
elfutott. Felkapaszkodunk a harmatos, magas növényzetben a 
rálövés helyére, s ott félórát keresünk, vizsgálódunk, de semmit
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sem találunk. Bosszantó dolog ez a hibázás! Ez idén a második 
elhibázott bakom.

A vágás fölött, a hegygerincen át, majd a Majális téren 
végigcserkelünk, de nem látunk több vadat.

Louis ma reggel az Iszalagosban és a Látó-hegyen cserkelt, 
de csak egy őzgidát látott.

Délután 6 órakor, megint a Kerekberek tetején, a lesfán 
ülök. Az idő nagyon meghűvösödött, a felhők alacsonyan járnak 
és vékonyan szemereg az eső. Később a szél egyre erősbödik és 
annyira rángatja, rázza a fákat, hogy magasülésemről, a fa 
koronájából, bajosan tudnék pontosan lőni. Nehány perccel 7 
óra előtt egy őzsuta jön ki a mezőre, vagy félórát a saijú 
lucernán legel, majd az erdő szélére megy s ott lefekszik. 
Később felkel, kifut a lucernára, egy darabig megint legel s 
végül ‘/49-kor bevonul az erdőbe. Egyéb vadat nem láttam. A 
Póznától jelentett bak ma sem mutatkozott. Kellemetlenül 
hideg, szeles idő van.

Louis szokott helyén, az Iszalagosban leste tudott bakját, de 
egyáltalán semmi vadat sem látott.

Július 13. Amikor hajnal előtt, !/23-kor az ébresztőórám berreg, 
odakint zúg a szél, sötéten borús az idő és szemereg az eső. 
Nincs kedvem kimenni. Louis mégis kimegy és 6 órára tér 
vissza; csak két sutát látott. 7 órakor szekérre ülünk és 
behajtatunk Esztergomba az állomásra.

Július 17. (péntek) Délután '/27-kor a Kerekberek tetején, az 
erdősarokban felülök a lesfára. Tisztára derült az idő, tűz a nap 
és nagy a meleg. Bár még korai az időszak, félórát sípolok. Ez 
idén először! Ma a mezőn aránylag csend van, csak egy paraszt 
az asszonyával rakja kepékbe a búzakévéket tőlem vagy 400
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lépésnyire, de Vi8-ra ezek is végeznek munkájukkal és 
távoznak. Ugyanakkor más irányban egy fiatal őzsuta már kint 
van a mező derekán s egy lucemaföldön legel. Ezenfelül aztán 
nem látok semmi vadat. ‘/29-kor lejövök a fáról és csalódottan 
visszamegyek a vadászházhoz.

Louis a barátkúti mező délnyugati sarkában ült a lesfán, de 
semmi vadat sem látott.

Július 18. Virradással egyenesen a Sáros-völgybe megyek, és 4 
órakor szokott helyemen, ahonnan legutóbb a bakot elhibáztam, 
a vágás alatt, lesbe ülök. Aztán, hogy a vágásban semmi sem 
mozdul, 5 óra után vagy félórát sípolok. Később felballagok a 
Sáros-völgyön, átkerülök a Majális tér fölötti oldalba, ott is még 
félórát sípolok, s végül 8 órára, nagy melegben, visszatérek 
Barátkútra. Egész reggel nem láttam semmi vadat.

Louis a Látó-hegyen cserkelt, négy őzet látott, de lövéshez 
nem jutott.

Délután Brandt Vili kijön bennünket meglátogatni, minek 
folytán valamivel később indulunk vadászni. Mégis 7 óra előtt, 
amikor még melegen tűz velem szembe a nap, a barátkúti 
völgyben, a Kerekberekkel szemben, az erdőszélen, a lesfán 
ülök. Király Lajos, a régi vadőr, legutóbb mondta, hogy ott jár 
egy bak. Hogy mikor jár vagy járt, az ördög tudja, mert '/29-ig 
bizony hiába várom. Csak két rókát láttam. Még éjjel is 
tikkasztó a meleg, és éjjel-nappal tenger a szúnyog. Bolond, aki 
ilyenkor vadászik.

Louis ma délután megint a Látó-hegyen cserkelt, de csak 
egy őzsutát látott.

/

Július 19. (vasárnap) Ébresztőórám cserregését nem halljuk és 
csak 3 órakor kelünk. Sebtiben öltözködöm és kiszaladok a 
Kerekberekre, a lesfához. Már megvirradt, mire odaérek. A
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mezőn semmi vad nincsen, ellenben cudar hőség van, s a 
szúnyogok ellen alig lehet védekezni. A lesfán megeszem a 
reggelimet, két narancsot, aztán a Kerekberek körül és benne 
‘/26-ig cserkelek, egy helyen sípolok, de egy rókán felül semmit 
sem látok. Aztán visszatérek a vadászházhoz, mert még reggel 
hazamegyek.

Louis a Látó-hegyen járt és két őzsutát látott.
7 órakor szekérre ülünk, aztán az erdőből kifelé menet egy 

őzsutával találkozunk.
Mivel üzekedés előtt már aligha vadászom itt, összeállítom 

az esztergomi őzbakra cserkészés idei, siralmas mérlegét. Május 
elseje óta a mai napig nekem 8 reggeli és 12 esti, tehát 20 
cserkészetem, Louis-nak 8 reggeli és 10 esti, vagyis 18 
cserkészete volt, ketten összesen 38 alkalommal vadásztunk, 
cserkeltünk vagy lestünk, és nem lőttünk semmit! Lőhettünk 
volna három bakot -  mert Louis egyet, én kettőt hibáztam -, de 
ez is kevés lenne ennyi vadászásra.

Tamabod 
(Heves megye)

Augusztus 2. (vasárnap) Kovács Gábor hívott meg foglyászni 
és hozott ki ide Budapestről két óra alatt autóján. Bár négyen 
vagyunk puskások, de egyikünk, Kovács Gábomé nem számít, 
mert egyáltalán semmit sem lő. Tizenkét hajtógyerekkel 
raj vonalban járjuk a dűlőket, hol hosszat, hol keresztbe, délelőtt 
'/tlO-től délután '/26-ig. Az időjárás ma, sajnos, nem kedvező. 
Egy héttel ezelőtt még szörnyű hőség volt, de három napig esett 
az eső, a mezőn sár van, a levegő lehűlt, és erősen fuj a szél.
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Sötét felhők takaiják az égboltot, gomolyognak, torlódnak, 
időnként szétszakadoznak, úgyhogy a nap is süt, de többnyire 
sűrű borulás árnyékában járunk a nagy síkságon. Az északi 
látóhatáron ködösen kéklik a Mátra és időnként belevész a 
felhőkbe. Inkább ott cserkelnék golyós puskámmal a hegyeken, 
mint fel s alá járni a sík mezőn, tengeriben, lucernában, répában, 
tarlón és dinnyeföldeken, hirtelen felrebbenő foglyokat keresve. 
Aránylag sok nyulat ugratunk fel vackából és késztetünk 
megjelenésünkkel eszeveszett futamodásra. Foglyot azonban 
sokkal kevesebbet találunk, mint amennyi itt lenni szokott, 
hiszen a múltban egy puskás egy nap 50-60 sőt 100-nál több 
foglyot lőtt ezen a vidéken. Sok meddő, öreg foglyot röptetünk 
fel, és a csapatok is csonkák, két öreg madárral csak három
négy fiatal van. Ebből látszik, hogy az idei költés nem sikerült, a 
tavaszi nagy esőzések és a lucerna korai kaszálása sok 
fészekaljat pusztított el.

Sokat járunk a puha, fekete földön, a buja növényzetben, az 
embernél méterrel magasabb kukoricában, sőt két méterrel 
magasabb napraforgók között. Ezen a vidéken a parasztok a 
kukoricaföldek szélére körös-körül napraforgót ültetnek, ami a 
foglyászás nagy akadálya. A kukoricából felrebbenő és fölötte 
elszálló foglyokat a napraforgók hosszú sora és nagylevelű 
lombja takaija. Az ember csak hallja berregő repülésüket, de 
nem látja őket.

Nekem nem valami jó napom van, aránylag kevés fogolyra 
van alkalmam lőni és ebből is sokat elhibázok. Hármunk 
összeredménye körülbelül 60 madár, ebből én csak 13 foglyot 
és egy fürjet lőttem.
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Felsőbabád 
(Pest megye)

Augusztus 6. Délután 3 órára Erzsivel és Babával autóbuszon 
érek ide, aztán %6-kor mind a hárman (Jancsival) szekérre 
ülünk és kihajtatunk az erdőbe, jobban mondva a rétekre, a kis 
erdőligetek közé. Derült, kissé szeles, mérsékelten hűvös idő 
van. A terület déli részén kétfelé válunk. Erzsi és Baba a 
szekéren továbbmegy, és egy erdősarkon, a rét szélén 
lesállványra ül, jómagam pedig Jancsival betérek egy darab 
ligetbe és odacserkelek benne a lesállványhoz. A magas kőrises 
szálas hűvös árnyékában nagy a csend, úgy hallatszik oda 
messziről, tompán az emberi lárma, akár a templomba az utca 
zaja. A szálas aljnövényzete ember magasságú nád, csalán és 
egyéb frissen zöldellő, buján tenyésző, sokféle gaz. Ebben 
gyalogosan járva ugyan bajos lenne meglátni az őzet. 
Felmászunk a létrán a lesfára. Erről a fatörzsek között kilátok 
egy darab napsütötte rétre, amelyen nehány szénaboglya áll. 
Ezeken túl, egymástól vagy 30 lépésnyire, két őz fekszik a 
fűben. Az egyik gyenge, hatos bak, a másik suta. Fiatalnak 
nézem mind a kettőt. Ilyen bakot nem akarnék lőni, de érdekel, 
miképpen viselkedik, ha a suta hangjával hívom. Belefújok a 
sípba. Az őzek felugranak, a bak egyenest felém jön, majd -  
még a réten -  megáll, habozik, visszafordul, legel, lassan ide- 
oda lépked, ismételt sípolásomra hol nehányat felém lép, hol 
elfordul és a tőle vagy 20 lépésnyire álldogáló sutája felé megy. 
Aztán odafut hozzá és udvarol. Felváltva a füle tövét és a 
fügelevél helyét nyalogatja és ráugrana, de a suta, ide-oda 
fordulva, kitér előle és nem áll meg neki. A bak mellélép, orrát 
és fülét nyalogatja, megint mögéje kerül és a fara alá dugja az
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orrát. A suta ezt kegyesen tűri, úgy tesz, mintha nem érdekelné, 
csak amikor a bak fedezni készül, lép egyet-kettőt, hogy -  
asszonyi módra -  megnehezítse a dolgát.

Egyszerre Jancsi megérint és súgja, hogy mögöttünk is áll 
egy bak. Megfordulok és mindjárt meglátom alattunk, a 
szálasban, a magas, zöld növényzetben sárgálló alakját. Ez a 
sípszóra lopakodott hozzánk hátulról. Vagy 40 lépésnyire áll 
alattunk, de gallyaktól takart fejét nem látom. János biztat, hogy 
lőjek. -  Valami rendellenes agancsa van -  súgja -  jól látom, az 
én felelősségemre lőjj! Erre természetesen lőnöm kell. 
Megcélzóm a felém fordult bak szügyét, a puska durran, a bak 
elvágódik és nem mozdul. A réten a másik bak magasra emelt 
fejjel, mereven figyel felénk. A suta riadozó hangját utánozva 
fújom tovább a sípot, amit a bak a réten figyelmesen hallgat, de 
nem mozdul el a helyéről. Nincs vele semmi szándékunk, hát 
lemászunk a létrán és megnézzünk elejtett bakomat. Sajnos, ez 
is fiatal, de különös, rendellenes, villás agancsa van. Kivisszük a 
ligetből a rétre, előszólítjuk a szekeret, feltesszük rá, és egy kis 
kerülővel odahajtatunk az ugyanannak a ligetnek túlsó szélén 
lévő lesállványhoz, amelyen Erzsi és Baba ül. Ezen a tágas, 
páholy alakú leshelyen mind a négyen együtt vagyunk, és félórát 
sípolok eredménytelenül. A réteken nagyon megnyúlik az 
árnyék, a nap leáldozni készül, s a levegő hűvösödik. Jancsi 
egyet kiáltva megint előszólítja a szekeret és továbbkocsizunk.

%7-kor megint mind a négyen felülünk a harmadik 
lesállványra, nehány száz lépésnyire a terület déli határától. 
Alattunk hosszú, egyenes árok, benne víz -  amelyre 
szorgalmasan járnak a gerlék -  ,előttünk alacsony csepőtés, 
gazos, mögöttünk, az árkon túl mező -  lucerna és mohar -  az 
árkon innen rét. Alacsonyan, a fű fölött rovarokra vadászva 
fecskék keringnek ide-oda, ligetről ligetre gerlék húznak, s 
köztük itt-ott egy-egy vörös vagy kék vércse száll. Fölöttünk a
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tiszta, derült, hidegkék égbolt, s ennek alján, jobb felől, éppen a 
látóhatárra ér a nyugvó nap vörös korongja. Különféle sípjaimat 
soijában megszólaltatom, de nem sikerül bakot magamhoz 
csalni. Már alkonyodik, amikor végre kelet felől, a mezőn két 
őz jön futva felém. Mind a kettő egyéves, nyársas bak. Egyik 
kergeti a másikat. Sípolásommal egyáltalán nem törődve az 
egyik lemegy az árokba és vizet iszik, a másik a lucernán marad 
és legel. Jancsi azt mondja, első eset, hogy őzet inni lát. 
Esteledik, a két kis bak elballag a dolgára, mi pedig megint a 
kocsisnak kiáltunk, lej övük a lesállványról és behajtatunk a 
tanyára, ahol éjszakára megszállunk.

Augusztus 7. (péntek) Jancsi hajnali 3 órakor ébreszt, s mire 
megvirrad, 4 órakor kint vagyunk a nagy turján szélén, egy 
szénaboglya tetején. Odamenet a hajnali szürkületben négy 
egyes őzet láttunk, de ezeket rendesen megnézni még nem 
lehetett. Jócskán hűvös, csaknem hideg van. A boglyán ketten 
lapulunk, s én sípolok. Mindjárt kilép a nádból egy bak s vagy 
80 lépésről figyel felénk. Bár feltűnően sötét, hatos agancsa 
silány, nem lehet fiatal bak. Jancsi biztat, hogy lőjem meg, de, 
derekabbat remélve, nem bántom. Nem tudok hozzászokni 
ahhoz, hogy Babádon nem lehet válogatni s itt a hatos bakot 
meg kell lőni, bármilyen az agancsa, hacsak nem biztos, hogy túl 
fiatal. Mert itt a legtöbb öreg baknak is silány az agancsa. A 
bakon túl, két irányban, két magányos suta álldogál a 
zsombikok között, s a boglyától ellenkező irányban, az erdő 
felől egy suta a gidájával jön közelünkbe és észrevesz, riaszt, 
amiért a bak is nyugtalankodik és perlekedve, lassan távozik.

Elmegyünk a nem messze várakozó szekérhez és 
továbbhajtatunk. Pompás nyári reggel! Derült az égbolt, később 
tűz a nap, az erdő csupa verőfény, s a fű, csádé, kóró, gaz csupa 
latyak a bőséges harmattól.
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Nehány lesállványról sípolok, közben barkácsolunk, itt is, 
ott is látunk őzet, s - a már említettekkel együtt - ma reggel 
összesen 21 őzet olvasunk meg. Egy üzekedő, kergetőző párt is 
látunk, egyébként az őzek ma nagyon nyugodtan vannak, bakok 
és suták magukban járnak. A hajnali, első bakon felül egy őz 
sem hederít a sípszóra. Valamirevaló bakot egyáltalán nem 
látok. Reggel 9 óra felé, amikor már haza-, illetve a tanya felé 
tartunk, az egyik réten, az úgynevezett „Bitófás-sziget”-en 
messziről látunk egy őzet az erdőszélen álldogálni. Hátterében 
az árnyékos, sötét erdő, s ez előtt a bakot úgy világítja meg a 
nap, hogy szabad szemmel is látjuk az agancsát.

- Jó baknak kell lennie -  vélekedik János -hogy ilyen 
messziről látni az agancsát!

Irányában egy boglya van. Leszállók a szekérről, egy kis 
kerülővel a boglya takarásába jutok, és a szabad réten, mindig 
úgy, hogy a boglya köztünk legyen, egyenest nekimegyek a 
baknak. Amikor a boglya mögül, oldalt hajolva, vagy 80 
lépésről megnézném a bakot, az éppen az erdőszélén áll és 
dörgöl. Agancsa a lombos, gallyas cseijébe akaszkodva elég 
nagynak látszik, ha ugyan mind agancs az, amit annak nézek. 
De nincs sok időm nézegetni, ha a bak a dörgölést abbahagyva 
egyet lép, takarásba jut, a messzelátóban a kép csupa homály, 
mert vakít a szembetűző nap, a bak keresztbe állva pompás cél, 
hát oldalba durrantom. Hátsó lábával kétszer kirúgva 
nagyszerűen jelzi a sebzést, és vad iramban befut az erdőbe. 
Nehány perc múlva, a bőséges vércsapát követve, megtaláljuk. 
Sajnos, nem olyan, amilyennek gondoltam, és főképpen nem 
öreg. Silány agancsú, fiatal, villás bakocska. Node sebaj, a 
házigazda úgy mondja, hogy a szomszédba csavargó, határbak 
volt, nekem meg az elejtése mulatságos élmény volt. Mellette 
állva csak azt sajnálom, hogy nem lőttem meg inkább a 
zsombikban hajnalban látott, biztosan idősebb bakot.

86



Tűz a nap, nagy a meleg, szeretnék napfiirdőzni, de nem 
lehet, mert a déli vonattal Budapestre kell utaznunk, hogy 
délután hivatalomban legyek. A cséplőgép zakatolása hallik 
messziről, a tisztásokon zümmögnek a rovarok, és sürögnek- 
forognak a lepkék, de a ligetek iszalagos, folyondáros, nádas, 
csalános belsejében, az árnyékos, hűvös csendben most az 
őzeknek van a násza, és titokban udvarol, ostromol, 
erőszakoskodik a bak.

Magyarpolány 
(Veszprém megye)

Augusztus 9. Délután 1 órakor érkezem az Ödön-forrásnál a 
vadászházhoz. A házigazda, Halászy Sándor mindjárt 
megmutatja nekem a ma reggel lőtt két őzbakját. Egy közepes 
és egy igen szép, derék hatos. Cserkelve, hívás nélkül lőtte őket, 
igen nagy szerencsével.

Ebéd után, 3 órakor indulunk vadászni. Önkéntes kísérőm 
maga a házigazda, egyrészt azért, mert meg akar tanulni bakot 
hívni, másrészt azért is, mert még egy vadászvendég van jelen, 
Eleőd Tibor, akit a vadőrnek kell kísérnie.

Az augusztusi csendes, derült, meleg délutánt és hűvös 
estét az erdőben, többnyire nyiladékokon vagy kis tisztásokon, 
öt lesállványon töltjük. Sípolok, hívogatom az őzbakot, de 
bizony nem jön. Egy suta ront nekünk, de kísérőm éppen akkor 
áll fel és nyújtózkodik a lesállványon, ezt a suta észreveszi és 
riasztva elfut. Még egy őz jött a csalósíp hangjára, de szimatot 
kapott és látatlanul, riadózva meglépett.
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Augusztus 10. Hideg volt az éjjel, s a vadászházban, az ágyban, 
a hitvány takarók alatt fáztam. Hajnali 4 órakor indulok a 
vadőrrel. A vadászházzal szemben lévő fennsíkon, a hosszú 
nyiladékon vagy háromnegyed órányira megyünk egy 
lesállványhoz. Útközben egy sutát látunk. Ez a lesállvány két 
nyiladék keresztezésén áll. Természetesen sípolok. Előbb egy 
őzsuta jön ki tőlem vagy 150 lépésnyire a hosszú nyiladékra, a 
riadozó síphangra megindul felém, vagy 80 lépésről visszafordul 
és elballag. Félórás sípolásom után az ellenkező irányban egy 
bak lép ki a hosszú nyiladékra, fejét felénk fordítva, vagy 80 
lépésről, nehány másodpercig nézi a lesállványt -  amely olyan 
hiányos tákolmány, hogy bennünket csak félig takar -úgyhogy 
meg sem mozdulhatok -  aztán továbbaktat és belép a sűrűbe.

Megint sípolok, s a bak, váratlanul gyorsan, átvonul az 
erdőtábla sarkán és a keresztnyiladékon, s tőlünk vagy 60 
lépésnyire jelenik meg. Szeme megint rajtunk van. Úgy látom, 
itt baj van a lesállványokkal, a vad tudja, hogy ember szokott 
rajtuk lenni. Nagy óvatosan emelem lövésre a puskát, de a bak 
ezt a mozdulatot észreveszi, hirtelen megfordul és riasztva 
menekül vissza a sűrűségbe. Meglőttem volna, csakhogy már 
erről a vidékről is legyen valami trófeám, bár közepes, átlagos 
hatos agancsa nem sokat ér. A hosszú nyiladékon visszafelé 
tartva aztán még négy lesállványon sípolok. A suta hívó 
hangjával kezdem, riadozásával folytatom, s végül a gida 
sírásával igyekszem a sutával esetleg együtt lévő bakot 
magamhoz csalni. Az egyik helyen a gida hangjára egy 
magányos suta, majd másik suta, két gidájával, jön futva 
hozzánk. A másik helyen, ugyancsak a gida hangjára, suta és 
bak együtt rohan a lesállvány alá. Ez is csak gyenge hatos bak. 
Kár lenne érte, de ha akarnám, sem tudnám meglőni, mert a 
rosszul megépített leskosár túl magas mellső fala és alatta a 
nyírfának -  az állvány egyik oszlopának -  nagy feleslegesen
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meghagyott széles, lombos ága teljesen takaija. Fel kell állnom, 
hogy oldalt hajolva a bakot valahogyan meglássam, de ezt a 
mozdulatomat a suta veszi észre, megugrik és riasztva elfut. A 
bak persze követi. Aztán délig még különböző helyeken, hol 
lesállványon, hol a földön ülve sípolok, és egy magas, fenyves 
szálas övezte tisztáson még egy sutát, majd egy sűrű lécesben 
egy látatlan őzet csalok közel magamhoz. Az utóbbi vagy tíz 
lépésről, teljesen takarva, észrevesz és ugyancsak riasztva 
menekül.

Ma reggel és délelőtt tehát összesen tizenegy őzet láttam, 
tízet a csalósíppal hívtam magamhoz, és ebből kettő volt bak.

Nagyon melegen tűz a nap, amikor 2 órakor kocsira ülök és 
Ajkára, a vasúti állomásra indulok - meglehetősen kedvetlenül, 
mert ez alkalommal már másodszor megyek innen haza agancs 
nélkül. Ha ráérnék még egy napot itt tölteni, alighanem lőnék 
bakot. Este '/29-re hazaérek.

Gyarmatpuszta 
(Komárom megye)

Augusztus 11. Reggel 7 órakor Budapestről indulva Reiner hoz 
ki ide autóján. Egy potya őzbakra van itt meghívásom. A régi 
kocsissal, Stefivel 9 órakor már Pacalosban vagyok, és 
felhajtunk az Iharparton. A dombtetőn, az Eulantus-facsoport 
közelében felmászom a lesállványra, és, mialatt a kocsi nem 
messze vár, sípolok. Körülbelül 20 perc múlva egy suta a 
bakjával futva jön alám és sokáig álldogál egy helyben. Silány, 
hatos agancsa megmenti a bak életét. Megvárom, amíg 
elbaktattak, aztán megint sípolok. Egyik oldalról egy magányos
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suta, másik oldalról egy suta a gidájával jön hozzám. Összesen 
háromnegyed órát várok, s hogy az állítólag erre járó, derék bak 
nem mutatkozik, lejövök a lesállványról és visszamegyek a 
kocsihoz. Végigbarkácsolunk a Pátyiszálláson, ahol egy sutát a 
gidájával, majd egy öregnek látszó, de nagyon silány agancsú 
bakot látunk. Utóbbit a magam területén bizony meglőném, de 
innen, ahol csak egy bakra hívtak meg, mégis valami jobbféle 
agancsot szeretnék hazavinni. A Külödi-homlokon egy 
magányos sutát és egy sutát a gidájával találunk, és az 
országúton áttérünk Sűrűharasztba. Ott egy suta a bakjával 
egészen közel várja be a kocsit. A bak idősnek látszik, de 
átlagos, hatos agancsa nagyon vékony, ennél nagyobb agancsú 
bakot szeretnék lőni. Egy darabig barkácsolva nem látunk 
vadat, s végül a Homokgödröknél a lesállványon megint 
sípolok. Sajnos, csak egy suta jön rohanva alám. Dél már 
elmúlt, amikor visszakerülünk arra a helyre, ahol a vékony 
agancsú bakot láttuk. Megint rátalálunk. A kocsival nem 
törődve udvarol a sutának, a maga természetes módja szerint. A 
suta lassan lépkedve forog ide-oda, miközben farához tapad a 
bak orra. Déli 1 órára visszatérünk a tanyába. Ma délelőtt 
összesen 13 őzet és hét szarvast láttam.

Reiner a gyermelyi erdőben járt, de ott semmi vadat sem 
látott.

Igazi augusztusi idő van. Nagy a meleg, a szárazság és 
szélcsend van, a napot időnként egy darab felhő takarja, 
egyébként a lesállványokon kabátot és inget levetve sütkérezem.

Délután 4 órakor megint kihajtatok és a Pátyiszálláson 
felmászom egy magas lesállványra. Amikor fent állok, leszakad 
alattam a padló, de megkapaszkodom és fent maradok. Félórát 
sípolok, de nem jön felém semmi. Aztán Jancsáron is sípolok 
egy lesállványon félórát, ugyancsak hiába. A délután hátralévő 
részén Jancsáron és Sűrűharaszton barkácsolok, és összesen tíz
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őzet látok. Ezekből kettő bak; egy fiatal, villás bak Jancsáron és 
a már reggel két ízben látott, vékony agancsú bak 
Sűrűharaszton. 1/28-kor sötét van és visszatérek a tanyába.

Reiner ma délután Gyermelyen egy fiatal hatos bakot lőtt.

Augusztus 12. Hajnali '/25-kor ülök kocsira. Ma Stöszner is 
velem van. Reggel 7 óráig csak barkácsolunk. Az útirány: 
Iharpart, Pátyiszállás, Jancsár, Sűrűharaszt. Őzbakot csak kettőt 
találunk, ezeknek pedig silány az agancsuk. Aztán a 
Homokgödröknél a lesállványon sípolok, de csak egy suta ugrik 
be hozzám. 8 óra felé elhatározom, hogy, derék bak híján, 
meglövöm a tegnap háromszor látott, vékony agancsú bakot, 
csakhogy délre haza- és délután a hivatalba mehessek. Keressük 
a bakot tegnapi helyén, de nem találjuk. Erre Stöszner azt 
ajánlja, hogy a Pacalosba menjünk. Odahajtatunk és a ritkított 
fiatalosban felmászunk az öreg Bohu által „Nadler-Hochstand”- 
nak elnevezett lesállványra. Onnan a messzelátóval a pacalosi 
nagy vágásterület keleti szélén egy látszólag kereső, sietősen 
ide-oda vonuló bakot látunk. Olyan messze van tőlünk, hogy 
szabad szemmel meg sem lehet látni. Hamar lemegyünk a 
főnyiladékra, a kocsihoz sietünk, odahajtatunk, ahol a bakot 
láttuk, rá is találunk, a vágás magas növényzetéből csak a feje 
látszik ki, ezért közelében nagy óvatosan felmászunk egy 
lesállványra. Sípolok, s a bak, sutájával együtt, alattunk vagy 40 
lépésnyire kínálja oldalát könnyű, biztos lövésre. De eleresztem 
épségben, mert ennek is silány az agancsa. Bár gyöngyös és 
fehérre csiszolt, de nem valami hosszú, ágai pedig alig vannak -  
inkább villás, mint páratlan hatos -  ,és Stöszner is lebeszél arról, 
hogy meglőjem. Ismét visszatérünk Sűrűharasztba és keressük a 
vékony agancsú bakot, de megint csak hűlt helyét leljük. 
Tegnap ugyanazon a helyen délelőtt és este három ízben is
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könnyűszerrel meglőhettem volna, de nem kellett; ma már kéne, 
de mára eltűnt. Fel s alá barkácsolva, ismételten fordulunk meg 
tegnapi helyén hiába. Nem akarnék innen is agancs nélkül 
hazamenni, ezért megint határozatképpen mondom ki, hogy 
meglövöm az előbb lesajnált pacalosi bakot. Ámde ezzel is 
hasonló mód járok, hiába keresem, nem tudok ismét ráakadni. 
Végül még félórát az Iharpart fölött, a lesállványon sípolok -  
ahol tegnap délelőtt öt őz jött a hívásra -  ma azonban ott sem 
mutatkozik vad. Ebédidőre betérek a tanyára, inkább a 
nyolcórás barkácsolástól elfáradt lovak pihentetése miatt, mint 
magamért.

Ma reggel és délelőtt összesen 13 őzet és 11 szarvast 
láttam. Az idő mára megváltozott, az ég beborult, s bár 
tikkasztó meleg van, a felhők esőt ígérnek. Talán ez az oka 
annak, hogy az őzek ma kevesebbet mozogtak és kevésbé 
hederítettek a sípszóra, mint tegnap, a derült, verőfényes 
időben.

Egyébként úgy látom, hogy itt az őzek megfogytak, s a 
bakok agancsa a múlthoz képest silányabb lett. Ellenben nagyon 
megszaporodtak a szarvasok. Éppen most érik a bikák agancsa, 
az erdőben mindenféle sok ledörgölt, összetört fiatal fát látni.

Délután 3 órakor dörög az ég, csapkod a villám, és 
megered az eső. Aggódva nézem az időt, attól tartva, hogy már 
nem mehetek ki az erdőbe és nem lesz az idén gyarmati 
őzbakom, mert estére okvetlen haza kell mennem. De 4 órakor 
az eső már csak vékonyan szitál, és kirobogunk a tanyából. 
Ezúttal Reiner velem jön és Pacalosban egy lesállványon 
helyezkedik el. Már nem lőhet bakot, legfeljebb disznót.

A pacalosi vágás keleti részén, a nagy katlanban 
barkácsolva, megint összeakadok a reggel ott látott, silány 
agancsú őzbakkal. A kocsi közelében hajtja ide-oda sutáját.
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Meglőhetném, de nem tudom biztosan, öreg-e vagy fiatal és 
nagyon kevesellem az agancsát. Esetleges elejtését estére 
halasztva, továbbhajtatok Sűrűharaszt felé.

A pacalosi vágás dereka táján a hosszú nyiladékról egy 
bakot látok, amely nem várja meg, hogy rendesen megnézzem, a 
kocsitól megijed, elugrik és, dombnak tartva, a „Nadler- 
Hochstand” felé elfut. Gyalogosan utánacserkelek és a 
lesállványnál utolérem. Közepes, villás agancsa van, de idős 
baknak nézem. Már lövésre emelem a puskát, de a szél tőlem 
felé fuj, szimatot fog és elugrik. Hamar felmászom a 
magasülésre és sípolok. Messziről látom, hogy a bak 
visszafordul, felém jön, de tőlem vagy 100 lépésnyire megáll, 
szimatol, szagot kap és futva távozik.

Lesietek a nyiladékra, kocsira szállók, és a Sűrűharasztba 
megyünk, a tegnap óta ismert, vékony agancsú bakot keresni. 
Szerettem volna még egyszer megnézni, de ezúttal is hiába 
keressük. Ott, ahol tegnap láttuk, csak szarvasokat találunk. 
Bizonyára ezek zavarták el szokott helyéről.

Visszamegyünk tehát a pacalosi vágásba azzal az 
elhatározással, hogy az ott ismert, immár két bak közül az 
egyiket, tehát az imént felfedezett villást, vagy a reggel óta 
ismert silány agancsú, páratlan hatost most már mindenképpen 
meglövöm. Először a villást keressük, meg is látjuk a 
szekérútról vagy 150 lépésnyire, a vágásban feküdni. Én látom 
meg a fűből éppen csak hogy kilátszó fejét. Tőle vagy 250 
lépésnyire van egy lesállvány, erre felmászunk, a kocsit 
elküldöm és sípolok. A bak azonban rám sem hederít. Ellenben 
egy másik, gyengébb villás jön alánk.

Közeledik az alkonyat, félek, hogy kifogyunk az időből, 
intünk a dombtetőn, tőlünk vagy 300 lépésnyire várakozó 
kocsinak, és barkácsolva kíséreljük meg a fűben heverő 
derekabbik villást lövésre kapni. A bak a kocsitól vagy 150
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lépésnyire csülökre kap, közelében egy sutára akad, és a vágás 
cseijéi között csak itt-ott, egy-egy pillanatra felbukkanva, 
követi, hajtja a sutát. Sokáig vesződünk vele, a kocsival 
nagyokat kerülve, hol az egyik, hol a másik oldalról kísérelünk 
meg közelébe férkőzni és eközben lejutunk a nagy katlan aljába 
is. A villás bak azonban a vágás magas gazosában és még 
magasabb cseijéi között úgy eltűnt, hogy nem sikerül ismét 
meglátnunk. Helyette egyszerre csak, a kocsitól vagy 40 
lépésnyire, a sutája mellett áll az a bizonyos silány agancsú, 
másik bak. Most már nem habozok, hiszen tíz perc múlva sötét 
este van. Megállítom a kocsit és oldalba lövöm a bakot. A bak 
hátsó lábával kirúgva jelezi a sebzést, lehorgasztott fejjel vagy 
30 lépést fut és elvágódik. Mindjárt hozzámegyek, 
megvizsgálom, és a silány agancsért kárpótol a bak kora; 
legalább hat-hétéves.

Csodálatos, mennyire elromlott itt az őzbakok agancsának 
minősége! Erős a gyanúm, hogy az ezzel az alkalommal látott 
silány agancsú bakok között több öreg van. Ezeket azonban 
senki sem lövi, mert mindenki szép agancsot akar.

Néhány perccel, mielőtt a bakot lőttem, durrant Reiner 
puskája. O meg egy malacot lőtt.

A mai este egyébként is élményekben bővelkedett. A kora 
délutáni, zivataros eső után megmozdult a vad. Jómagam 
összesen tíz őzet, 18 szarvast és hét disznót láttam, ami a 
háromórás barkácsolás alkalmára bizony sok vad. Nagyon 
megelégedetten térünk vissza a tanyába, és vacsora ütán Reiner 
hazavisz Budapestre.
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Esztergom 
(Esztergom megye)

Augusztus 14.(péntek) Louis-val délután ‘/25-re érek ide 
bérautóval. Brandt Vili azzal az „örömhír”-rel fogad, hogy már 
két bakot lőtt és bemutatja az agancsokat. Meglepően szép, 
derék agancsok. „Örömöm” fokozódik, amikor a megtévesztő 
szándékból eredő magyarázkodásból megértem, hogy Brandt a 
kerekberki és Sáros-völgyi két bakomat lőtte meg. íme a lelövés 
vásárlásának hátránya a területbérléssel szemben.

Délután 5 órakor a szomszédból átrendelt régi vadőrrel, 
Király Lajossal megyek fel a barátkúti oldalra. Nagy a meleg, a 
napsugarak beszűrődnek a rudas erdőbe, sárga fényfoltokat 
szórnak bele és megcsillogtatják a pókhálókat. Ezen a 
szerencsétlen területen még most is bőven van szúnyog, amikor 
más vidéken már elfogyott. Két helyen sípolok, ahol állítólag 
őzbak jár, de nem látunk, nem hallunk semmi vadat.

Louis délután a Látó-hegyen cserkelt és sípolt, és késő 
alkonyattal egy őzet látott, aztán a barátkúti mező déli végében 
felült a lesállványra disznót lesni, 9 óráig ott maradt, de a 
disznókat hiába várta.

Este a barátkúti mezőn végig felhangzik a kukoricájukat 
őrző parasztok lármája, kolompolása, kurjongatása a 
vaddisznók és szarvasok elriasztására, ami bezzeg nem fokozza 
vadászatunk hangulatosságát.

Augusztus 15. Nagy feleslegesen már %3-kor kelek és 
kísérőmmel, Lajossal 4 órakor, tehát még szürkületben, a 
Hadzsiban, a tarvágás délkeleti sarkában vagyok. Negyedórát 
kell várnunk, amíg annyira megvirrad, hogy valamennyire látni
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lehet. Amikor végignézünk a vágáson, ennek felső szélén egy 
szarvas éppen bevonul a szálasba. Fejét nem láttam. Ezen felül 
csak egy suta a gidájával legel békésen a magas gazosban. 
Csodálatosan kevés itt az őz.

A tarvágáson túl egy darab szálason továbbcserkelve, majd 
a Mexikó felé vezető szekérúton hegynek kapaszkodva, 
feljutunk a tetőre, és az egész reggel és délelőtt azzal telik el, 
hogy Mexikótól Szilahóig végigcserkelünk a tetőn és 
helyenként sípolok.

'/49-re jár az idő, amikor az Ugró úti dagonya felé tartok 
azzal a szándékkal, hogy mellette a lesállványról is sípolok. A 
nap beletűz az erdőbe, nagy a meleg és a csend, és kísérőmnek 
nagyszerű a füle. Megkap hátulról, megállít és súgva mondja, 
hogy valami vadat hall felénk jönni. Ugyanakkor már látom is a 
rudas erdő aljnövényzetében felbukkanó, ide-oda forgolódva 
szaporán lépkedő őzsutát, amelyet oldalához simulva követ egy 
szerelmesen epekedő bak. A suta a bakot hol egészen, hol 
részben takaija, aszerint, hogy a bak éppen a száját nyalogatja 
vagy a fara alatt szaglászik. Lövéshez készülve várom, hogy 
megálljának. Ezt tőlem és alattam vagy 35 lépésnyire meg is 
teszik. A suta gyanút fogott, előreugrott és szabadon megállt, a 
bak pedig egy facsoport mögött úgy állt meg, hogy elejét a 
fatörzsek takaiják. Nem akarom elszalasztani az alkalmat, 
végre-valahára egy esztergomi bakot lőni, ezért kénytelen
kelletlen szándékosan gyomra táján lövöm meg. A bak a 
durranás pillanatában elvágódik, de fejét rögtön felemeli és 
felém néz, mire a második golyóval nyakon lövöm. Aztán 
közelről vesszük szemügyre. Körülbelül négy-ötéves bak, 
agancsa elferdült, görbe szárú, nagyon átlagos, közepes hatos. 
Gyomor-, máj- és veselövést kapott, azért rogyott össze rögtön.

Ezzel az erősen üzekedő párral együtt ma reggel összesen 
csak hat őzet láttam, pedig hajnal előtt 3 órától déli 1 óráig,
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vagyis tíz órát vadásztam és e közben nyolc helyen sípoltam. A 
sípolásnak azonban itt semmi eredménye, illetve ezúttal eddig 
még egy őzet sem sikerült magamhoz csalni. Ezt csak azzal 
magyarázhatom, hogy egyrészt egyáltalán nagyon kevés itt az 
őz, s ebből is jóval több a suta, mint a bak, másrészt talán 
minden baknak még van sutája, s ezt a csalósíp hangja kedvéért 
nem hajlandó cserbenhagyni.

Louis a Látó-hegyen, a Majális téren és Sáros-völgyben 
cserkelt, csak két őzet látott, de nem jutott lövéshez.

Délután '/25-től '/28-ig a barátkúti oldalon cserkelek és 
három helyen sípolok hiába. Megintcsak nem jön felém egy 
őz sem. Járkálás közben négy őzet, köztük -  a Hadzsiban, a 
tarvágásban -  egy derék bakot láttam. Sajnos, előbb vett észre 
bennünket, mint mi őt, és meglépett. Erre még vadászom, ha 
házigazdám el nem lövi előlem.

Louis ma délután végre meglőtte a maga bakját és nagyon 
boldog vele. Körülbelül négy-ötéves bak, amelynek 
agancsnövesztése nagyon hanyatlott. Hívásra 40 lépésnyire jött 
hozzá.

Augusztus 16. (vasárnap) Ma hajnalban csak '/25-kor indulok 
útnak, amikor egészen megvirradt és már az erdőben is lehet 
látni. A barátkúti mező délkeleti sarkában térek be Lajossal az 
erdőbe, hogy ott az úgynevezett „autóúti bak”-ot hívjam, 
amelyet ezen a tájon már hét éve ismernek. Ott találom azonban 
a sípoló Louis-t, aki nálam nehány perccel korábban ment el 
Barátkútról, s akit Brandt Vili kegyelt új vadőre, Kubus, a 
kapott utasítás ellenére, vezetett oda. Nehány szót váltunk, 
aztán kétfelé megyünk. Vagy 200 lépéssel lejjebb megugrik 
előlem, a szekérút mellett, a keresett bak.

A Mária-árok felé tartva továbbmegyünk, és a rudas 
erdőnek egy darab lapos részében megbújunk és sípolok. 35
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percnyi várakozás után, hogy semmi sem mutatkozik, 
felcihelődünk, nehányat lépünk, s erre tőlünk vagy 60 
lépésnyire, az aljnövényzettől takartan megugrik és riasztva 
távozik egy őz. Alighanem bak. Olyan sokára jött, hogy már 
nem vártuk, és olyan csöndesen lopakodott felénk, hogy még a 
nagyszerű füléről nevezetes vadőr sem hallotta.

Megint továbbállunk, és az Apátvár alatt, a gazos, füves, 
ritkított fiatalosban, erős saijhajtások csoportjában takartan 
elhelyezkedünk és sípolok. Faulhaber hívósípjának hangjára nem 
jön semmi, de amint megnyomkodom Buttolo gumisípját, máris 
zörgés hallik és futva jön felém egy derék bak. Messziről kellett 
jönnie, nagyon sietős a dolga, a bokrokat, fákat kerülgetve, 
pontosan nekem tart. Tájékozódása a messziről hallott hang 
után csodálatos. Tőlem vagy 40 lépésnyire, egyenest felém 
fordulva megáll, és szép, agancsos fejét magasra emelve kémlel 
felém. Ugyanakkor a céltávcső hajszálkeresztje már a szügyén 
áll, durran a puskám, s a bak elvágódik. Nagy örömöm telik 
benne, mert vén bak, bár rendes, hatos agancsa, gyöngyözés 
híján, sima, dísztelen. Legalább tíz évvel voltam fiatalabb és még 
Tahin vadásztam, amikor ez a bak született. Reggel 7 órakor 
lőttem.

Mialatt a vadőr a bak elszállításáról gondoskodik, az 
Apátvár mögött, a tetőn, a szálasban sípolok, majd, amikor 
kísérőm hozzám visszajött, felmegyünk a Szilahóra sípolni és 
onnan lej övét is még két helyen kísérletezem a hívással, de több 
vadat ma délelőtt már nem látok. Déli 1 órára, igen nagy 
melegben érek vissza Barátkútra.

Louis-nak a reggeli vonattal haza kellett utaznia, csak rövid 
cserkészete volt a Látó-hegyen, ahol még csak nem is látott 
semmit.

Délután 4 órakor a vadőr biztatására a Kerekberek alá, a 
szálerdőbe megyünk, és ott egy darabig sípolok. Vadat nem
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látunk, ellenben szörnyen megkínoznak a szúnyogok. Annyi van 
belőle és úgy nekiesnek az embernek, hogy valóságos szenvedés 
fél órát egy helyen csendesen álldogálni.

Onnan egyenest a Hadzsiba, a tarvágásba megyünk. Én a 
vágás derekán, legmélyebb részén, egy rőzserakás mellett 
helyezkedem el, a vadőr tőlem vagy fél kilométernyire, a vágás 
déli szélén a legmagasabb helyre megy, hogy nekem onnan 
megbeszélt módon jelezze, ha azon a tájon, ahová nem láthatok, 
őzbakot lát. Alighogy odaért, már oldalt nyújtja jobb kezét, 
annak jeléül, hogy tőle jobbra őzbak van. Felkerekedem, 
felmászom hozzá és megtudom tőle, hogy a vágás délkeleti, 
tehát felső sarkában egy bak sutáját fel s alá hajszolta és 
bekergette a szálerdőbe. Mivel valószínű, hogy ezek az őzek 
megint kikerülnek a vágásba, lesésre és lövésre alkalmas helyet 
keresek magamnak. A meredek lejtőn egy tuskó mögött 
letelepszem a földre, kabátomat összehajtva a tuskóra teszem és 
puskámat lövésre készen ráfektetem. Sokáig nem mozdul 
semmi. Vagy negyedórái várakozás után tőlem vagy 200 
lépésnyire meglátom a vágásba kifelé vonuló bakot. Illetve a 
magas fűben, gazban és embermagasságú saijhajtások között 
csak a fejét látom. A bak egy cseijebokortól teljesen takartan 
megáll. Sípolok neki, hogy magamhoz csaljam, de a bak csak a 
fejét kapja fel és felénk néz, de nem mozdul el a helyéről. 
Ismételt sípolásomra sem változik a helyzet. A bak vagy negyed 
órát egy helyben áll, felénk néz és nem mozdul, nem lép elő 
takarásából. Ismételten megcélzóm nyaka tövét -  ennél többet a 
testéből nem látok - ,  de a távolság köztünk legalább 200 lépés, 
és ilyen messziről nem szívesen kockáztatom meg a lövést a 
nyakára. Végre a bak elindul és lassan beljebb vonul a vágásba. 
Vörös alakja hol eltűnik, hol felbukkan, s amikor egy ritkább 
helyen kikerül a növényzet takarásából, megnyomom a Buttolo- 
sípot és ezzel a hanggal megállítom. A bak szépen keresztbe áll,
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a meredek hegyoldalon fekve s a puskát feltámasztva 
megcélzóm, megérintem a ravaszt, s a bak fekszik. Talán meg 
sem hallotta a durranást. A golyó előbb volt ott, mint a hang, s a 
magas lapockalövés földhöz vágta. Agancsa közönséges, rendes 
hatos, bármi érdekesség híján. Korát négy évre becsülöm. A 
vadőr leviszi a Hadzsi alá, a mezőre, ahová a házigazda ma 
kocsit küldött értünk.

Augusztus 17. Ma is hajnali ‘/45-kor kezdjük és ‘/412-ig 
vadászunk. Előbb a barátkúti mező délkeleti sarka alatt, a 
Méhes-völgynek lejtő erdőrészben, az úgynevezett „autóúti 
bak”-nak sípolok, de a bak nem mutatkozik. Aztán átmegyünk a 
Sáros-völgybe, és egész délelőtt a Sáros-völgy és Majális tér 
körül és között, összesen nyolc helyen sípolok, bármi eredmény 
nélkül. Pedig az idő ma kiválóan alkalmas hívásra. Verőfényes, 
csendes, meleg nyár végi nap van. Az a bizonyos álmosító 
hangulat van az erdőben, hogy az ember alig tud ébren maradni. 
Ilyenkor szoktak a bakok a sípszóra beugomi, de csak ott, ahol 
vannak. Ezen a területen azonban nagyon gyéren vannak. Ma 
délelőtt csak egy özvegy sutát látok a Sáros-völgyi vágásban, 
ezenfelül semmit. Délben a Méhes-völgyben kocsira ülök, 
bemegyek az állomásra és hazautazom.

Tamabod 
(Heves megye)

Augusztus 30.(vasárnap) Az idén a második és valószínűleg 
utolsó foglyászásom. Kovács Gábor hozott ki ide autójával. 
Délelőtt 10 órakor kezdjük és délután XA6-kor fejezzük be.
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Közben persze ebédelünk és vagy másfél órát pihenünk. 
Hárman vagyunk puskások -  Kovács Gábomé volna a negyedik
- ,és összesen 56 fogoly esik. Nekem kivételesen jó napom volt, 
elég fogoly kelt előttem és jól lőttem. A magam eredménye 26 
fogoly és egy gerle.

Megsárgult, javában szárad és zörög a kukorica porlepte 
levele. Bent a kukoricában kell járni, mert ha az ember mellette, 
kívül jár, a magas napraforgószegélytől nem látja és nem lőheti 
a belőle kirebbenő és fölötte elszálló foglyokat. Hevesben a 
hosszú sorokba ültetett napraforgó alkotta, még zöld lombfalak 
a fogolyvadásznak sok alkalmatlanságot okoznak. Megesik, 
hogy az ember akaratlanul ellövi a napraforgó vastag szárát, s a 
lőtt fogollyal egyszerre súlyos tányérvirágzata is lepottyan a 
földre. Porzik a száraz, homokos fekete föld, rárakódik a 
vadász ruhájára, testére, sőt beszűrődik a cipőn és harisnyán 
belül is. Ilyenkor az ember a rajta egyre vastagodó porréteget 
érezve már előre örül az esti fürdőnek. A kukorica leveléről 
ruhánkkal leverjük és cipőnkkel a földről felrúgjuk a fekete 
port.

Hol raj vonalban j áljuk a parasztföldeket felváltva hosszat és 
keresztbe, hol magunkra hajtatunk egyes kukoricasávokat. De a 
fogoly -  különösen, amikor még nagy csapatban van -  nagyon 
érti a módját, hogy elkerülje a puskás közelségét. Amikor 
hosszat megyünk végig a kukoricán, előlünk futva menekül, 
messziről kel benne szárnyra és mind a kukorica fölött száll 
előre. Amikor pedig a kukoricát magunkra hajtatjuk, a java a 
puskástól távol, oldalt tör ki. A fogolynak több esze van, mint 
az ember gondolná.

Nagyszerű az idő. A tiszta, kék égbolton egy felhőfoszlány 
sincsen, áll a levegő, tűz a nap, s olyan meleg van, hogy 
nemcsak a kiskabátomat, ingemet is levetem, és a foglyászás 
alkalmával süttetem magamat a nappal. Járjuk a dűlőket és

101



lődözzük a foglyokat, ami főképpen azért mulatságos, mert igen 
változatos, sokféle a lövés alkalma. Hol szembe, hol utána, hol 
elébe, hol közelről, hol messziről lövünk a magasan vagy 
alacsonyan szálló fogolyra. Durran a puska, a fogoly a 
levegőben mintha egy pillanatra megállna, mintha a lövés gyors 
röptében megállította volna, aztán kiesik a másodpercekre 
helyén maradó, majd lassan szétterülő, lebegve elszálló, lehulló 
tollfelhőből. A hajtó gyerekek ügyesen megkeresik, de néha, 
sajnos, meg sem találják a lőtt foglyot a tengeri 
aljnövényzetében, a gazban, fűben és a tökindák nagy levelei 
alatt vagy a maglucernában, csalamádéban.

Fogy a töltény, az aggatékokon vastagodnak, dagadnak a 
fogolyfürtök s a gyerekeknek van mit cipelniök. Mégis örülnek 
minden lepottyanó fogolynak és minden lövésre van valami 
megjegyzésük.

Letelik a nap, enyhül a meleg, gyengül a napsugár ereje és 
egyre jobban oldalt éri a mezőt, megnyúlik az árnyék és 
betérünk egy tanyára szomjúságunkat nehány görög- és 
cukordinnyével oltani. Aztán kívülről teleaggatjuk az autót a 
sok fogollyal, és hangulatos, holdvilágos, csendes este fut a 
kocsi két órát a miskolci országúton, míg hazaérünk 
Budapestre.

Esztergom 
(Esztergom megye)

Szeptember 3. Délután 5 órára érek ide, a barátkúti 
vadászházhoz. Azzal fogadnak, hogy bőgés még nincsen. Nem 
csodálom, mert meleg, száraz idő van. Porzik a föld, amerre
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járunk. A Sáros-völgyi vágásban mostanában ismételten láttak 
esténként négy bikát. Azt mondják, hogy van köztük egy derék 
tizenkettes vagy tizennégyes. A barátkúti szállásomon sietek a 
kicsomagolással, rendbe hozom felszerelésemet, és %6-kor már 
a Sáros-völgyi vágásban, a lesállványon ülök. Kísérőm a régi 
vadőr, Király Lajos. Megmondom neki előre, hogy a négy-öt 
nappal ezelőtt még a vágásban látott bikákat ma már hiába 
várjuk oda, mert a rigyetés kezdetével biztosan megváltozik 
minden szokásuk.

Alighogy helyünkre értünk, tőlünk keletre is, nyugatra is 
vagy 150-180 lépésnyire két-két őzet látunk. Hol jobbra, hol 
balra fordulva nézegetem a messzelátóval hol az egyik, hol a 
másik párt. Keletre a vágás cseijéi között legelészve, ide-oda 
bóklászva, hol felbukkan, hol eltűnik a két őz vöröslő alakja. 
Eltart egy kis ideig, amíg sikerül megállapítanom, hogy egyik 
suta, a másik nyársas bak. Agancsa ugyan nagyon silány, 
testalkata azonban nem vall fiatalságra. De hiába nézegetem, 
nem tudom megállapítani, hogy hanyatló öreg, vagy fejlődő 
fiatal-e. Nehéz feladat ez az őzbaknál és bajos a megoldása. Az 
ellenkező irányban, tőlünk nyugatra egy suta gidájával vonul 
ide-oda a bokrok között, a magas fűben. Ezeken messze túl, a 
hegyek, dombok kéklő hátterében látszik az esztergomi bazilika 
homályos képe.

Csendes, derült, enyhe szeptemberi délután a természetben, 
szarvasbőgést váró hangulat a vadász lelkében. De ki tudja, 
lesz-e itt és mikor bőgés! Nagyon kevés bizakodással jöttem 
ide, és általában hiányzik az „ünnepi” hangulat. Valahogyan nem 
úgy van itt, mint ahogyan másutt lenni szokott és lennie kellene. 
De még ha volna is az emberben ünnepi hangulat, kizavarnák 
belőle az erdőben a szúnyogok, a szobában a legyek. Mert 
ebből a két szörnyű rovarból most itt annyi van, hogy több a 
soknál.
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Vi7-kor az ötödik özet pillantjuk meg. Nyugat felől, tőlünk 
vagy 200 lépésnyire, a lesállvánnyal egymagasságban bújt elő a 
cserjék közül és baktat a vágásban lassan felénk. Mindjárt 
látom, hogy lőhető bak. Lövéshez készülök, s amikor a bak 
vagy 150 lépésnyire van, keresztbe fordult, a hegyoldalon egy 
darabot fölfelé haladt és megáll, meglövöm. Elejével 
felrugaszkodik, fejest hátra esik, nyújtott testtel, kalimpáló 
lábakkal még egyszer a levegőben kereket hány, majd elterül.

Csendesen a helyünkön maradunk, a bikákat várva. A lövés 
aligha zavarta meg őket, hiszen ezen a vidéken sok durranást 
hallanak, hozzászoktak már, és egyébként is a hegyháton túlról 
jönnek - ahová lövésem durranása talán el sem hallatszik. De 
nem jönnek, hiába várjak őket sötétig, 7 óráig. A vadőr még a 
lesállványon maradna és megvárná a holdvilágot, de én nem 
akarok éjjel bikát lőni, amikor az agancsát nem lehet megítélni, 
sőt talán látni sem.

Sötétben megkeressük és hazavisszük az őzbakot. Rendes 
hatos bak, négy-ötévesnek nézem. Bal agancsszára jóval 
hosszabb a jobbnál. A golyó szívét járta át.

Szarvast tehát nem láttunk és nem hallottunk. Bőgés még 
egyáltalán nincs, csak a barátkúti mezőn kukoricájukat őrző 
parasztok bömbölnek, kuijogatnak amint beesteledett, majd éjjel 
is időnként, amikor felébrednek, a szarvasok és disznók 
riasztására.

Szeptember 4.(péntek) Nagy feleslegesen már 3 órakor kelek, 
aztán pipázva és naplót írva várom meg a hajnali 4 órát. Előbb 
nem érdemes indulni. Amikor már az erdőben is lehet látni, %5- 
kor a Majális téren, a szélerdőben, a sózónái a lesállványon 
ülünk. Ott maradunk -  folytonos pipázással a szúnyogok ellen 
védekezve -  ‘/26-ig, aztán cserkelni indulunk. Az egész reggelt a 
Kis-hegyen töltjük, mert Lajos úgy mondja, a Sáros-völgyi
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vágásba járó bikák nappalra erre a hegytetőre jönnek. Nem 
látunk és nem hallunk azonban egész reggel semmi vadat, még 
őzet sem. Nagy a meleg, a szárazság, s már hull a hárs száradó 
lombja, nehány nap múlva a hársfák alatt csendesen járni nem 
lehet.

A nap közi pihenésből, alvásból semmi sem lett, mert a 
legyek a szobában nem hagytak nyugodni. Fáradtan és 
kedvetlenül megyek délután cserkelni. Az Apátvár alatt járunk, 
nem látunk és nem hallunk semmit, de annál többet érzünk 
szúnyogcsípést. Estére erős szél támad, s az addig túl meleg 
levegő valami keveset hűvösödni kezd.

Szeptember 5. Egész éjjel zúgott-búgott a szél. i43-kor 
kimegyek az udvarra, s a barátságtalan időt látva elhatározom, 
hogy nem megyek ki reggel cserkelni. 'M-kor azonban Lajos 
azzal ébreszt, hogy „meglassúdott” a szél, ajánlja, hogy 
kimenjünk. A házigazda kocsisával befogatok, 4 órakor 
indulunk, lehajtatok a Hadzsi alá, és ‘/25-kor a tarvágás alsó 
szélén, a kívánságomra nemrég épült, új lesállványon ülök. 
Aztán hamarosan teljesen megvirrad, úgyhogy %5-kor már az 
őzbak agancsát is meg lehetne ítélni. Ámde a szél még mindig -  
vagy talán újból -  gorombán fúj, s az egész nagy vágásterületen 
semmi vadat sem látunk. A barátkúti oldalon végigcserkelve 
megyünk vissza a vadászházhoz. Unalmas, elszomorító séták 
ezek. Nincsen bőgés, nincsen szarvas, semmi esemény, semmi 
élmény. A cserkészösvényeken már sok a friss haraszt, a hárs és 
gyertyán javában hulló száraz lombja. Délelőtt egyszerre 
beborul az ég; bárcsak esőt kapnánk!

Lajos nap közben az Iszalagosban nyomozott, és 
megállapította, hogy ott a mező egyik besarkalásában, a 
krumplira mostanában a szarvasok járnak. Délután oda
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megyünk, és 6 órakor felülünk az erdőszélen a lesfára. 7 órára 
teljesen besötétedik, mégis ott maradunk 8 óráig. Velem van a 
Louis-tól kapott villamos fényszóró, ezzel megvilágítanám és 
megnézném a szarvasokat, sőt esetleg meg is lőném a bikát. De 
ott is kárba vész a számítgatás, nem látunk semmit és nem 
hallunk mást, csak kint a mezőn lármázó kukoricapásztorokat. 
A szavahihető vadőr azt mondja, hogy más esztendőkben 
ilyenkor már bőgtek itt a bikák és lehetett velük találkozni. Ez 
idén bizony elszomorító itt a helyzet. Estére kellemesen lehűl a 
levegő.

Szeptember 6.(vasárnap) Hajnali Vi5-kor indulunk és az 
Apátvár felé tartunk. Az égboltot nagy, szürke felhők takaiják, 
és úgy vélem, még ma reggel megázunk. A vadőr azonban azzal 
biztat, hogy egyhamar nem ered meg az eső. Az erdőben, a 
fiatalosok és lécesek között még %5-kor is szürkületi homály 
van, a sötét borulás miatt ma későbben világosodik. Aztán 5 
órakor egyszerre zuhany szerűen szakad ránk az eső. Vékony 
kiskabátom és ingem egyszerre átázik. Visszafordulunk és 6 
órára megint Barátkúton, szállásomon vagyunk. Levetkőzöm, 
az ágyba fekszem és délelőtt 10 óráig alszom.

Az idő egycsapásra megváltozott. A nagy szárazságból 
nagy sár és csupa latyakosság lett. Egész délelőtt sűrűn esett az 
eső. A magasabb hegyeket felhők takaiják, lejjebb is ködös, 
párás a levegő, és vizes az egész erdő. Gumitalpú cipőmmel 
keservesen csúszkálva, délután !/24-kor indulok cserkelni. A 
barátkúti mező délkeleti sarka és a Méhes-völgyi kőhíd között, 
a szekérúttól nem messze, a lécesben erős zörgést hallunk. A 
vadőr szerint bika dörgöl közelünkben. Nagy óvatosan és 
teljesen zajtalanul lopakodunk be a lécesbe, a hallott zörej felé, 
de nem látunk semmit. Aztán leereszkedünk a műútra, 
megkerüljük az Apátvárt, ennek keleti oldalán, mindenütt
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bozótos lécesben, felkapaszkodunk a tetőre és a nyugati oldalán 
megint leereszkedünk a kőhídhoz. Egy helyen, közel mellettünk, 
csak egyet röífentve, látatlanul egy disznó ugrik meg, majd egy 
császármadár röppen fel előttünk, másik helyen egy őzet hallunk 
riasztani. Már erősen alkonyodik, amikor kiérünk a barátkúti 
mező délkeleti sarkára, s ott egy darab lucernán messziről egy 
őzsutát látunk. Ugyanakkor lövés durran a nyírfás lesfa 
irányában. Később kiderül, hogy Brandt Vili felesége ott egy 
őzbakot lőtt. Szarvast tehát ma sem láttam, szagát sem éreztem, 
bőgést sem hallottam. A borulás ma olyan sűrű, hogy V£7-kor 
sötét este van.

Szeptember 7. A reggeli cserkészetről lemondok. Bőgés még 
nincsen, szarvas nagyon kevés van, s az ember csak találomra 
mászkálhat ezen a silány területen, nagy a sár, sötét a borulás, a 
hegyeken köd van, és erősen fuj a szél. Hajnal előtt, 4 órakor 
kimegyek az udvarra, elküldöm a vadőrt a területen szétnézni, 
nyomozni és visszafekszem az ágyba. Reggel 8 órára aztán 
Lajos visszajön és jelenti, hogy a Bodza-kút táján négy tehenet 
látott. Bika nem volt velük. Ezenfelül a barátkúti oldalon 
három, a kőhíd fölött, az autóúton négy bikacsapát talált. 
Bőgést nem hallott.

Nap közben kiderül és délután eláll a szél. A legszebb, 
legkedvezőbb időben megyek ‘/45-kor cserkelni. Kísérőm ezúttal 
Pózna erdőőr, mert Lajos délelőtt hazament Pilisszentlélekre, 
és, megállapodásunk ellenére, nem jött vissza. A barátkúti 
oldalon végig, a Bodza-kút tájékán át kicserkelünk Hadzsiba, a 
tarvágás délkeleti, legfelső sarkába. Onnan lemegyünk a vágás 
alá, a szálerdő szélére és felülünk az új lesállványra, ahol 
sötétedésig maradunk. Szarvast nem láttunk és nem hallottunk, 
csak két őzsuta legelt a vágásban. A Hadzsi alá, az erdő alsó 
szélére rendelt kocsival megyünk vissza Barátkútra.
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Utólag jegyzem fel, hogy amikor ennek a nyolc napra 
tervezett vadászatomnak első délutánján a Sáros-völgyi 
vágásban az őzbakot lőttem, az a rossz előérzetem volt, hogy 
ennél több sikerem ez alkalommal sem lesz, az első cserkészet 
eredménye csak arra lesz jó, hogy emléke a következő, üres, 
sikertelen napokon valamennyire vigasztaljon. Úgy látszik, ez az 
előérzetem, sajnos, nem csalt.

Szeptember 8. Hajnal előtt, '/24-kor Póznával az udvaron 
tanakodunk, mitévők legyünk, mert megint sűrű a borulás és 
esik az eső. Tekintettel a terület „vadbőségére”, lemondok a 
megázás kellemességéről és visszafekszem az ágyba.

Reggel 9 órakor Kubus, az új vadőr, a hírhedt igazmondó, 
aki mindent duplán lát, sőt azt is látja, ami nincs, akinek minden 
zörej és minden vörös folt őzbak, minden szarvasnyom hatalmas 
bika -  mégis búja a házigazda teljes bizalmát -  azzal állít be 
hozzám, hogy „éppen most ment át a vadászház fölött, a mezőn 
három tehén és egy hatalmas bika. A Látó-hegy felől jöttek és a 
barátkúti oldalra mentek.”

Megnézetem Póznával, majd magam is megnézem a sáros 
dülőúton a nyomokat, de csak két tehén nyomait találjuk. Ennek 
ellenére - Póznától kísérve - kimegyek, és folyvást szemergő 
esőben, három óra hosszat cserkelve, az erdő alsó szélétől a 
tetőig, végigkeresem az egész barátkúti oldalt, de csak két 
császármadarat látok, semmi nagyvadat. Nehány tehén és két- 
három bika friss csapáját találjuk, és ezen a sivár területen már 
ez is örömet szerez, egy kis reménységet támaszt az emberben. 
Déltájt az eső sűrűsödik.

így alakul számomra az idén a „nagy idő”, a szarvasbőgés 
évadja, amelyet az ember tizenegy hónapig várt.

Délután eláll az eső, tehát 4 órakor, a közben előkerült, 
Lajossal cserkelni indulok. A barátkúti oldal nagy részét
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bejáijuk, s végre szarvast is látok, két tehenet és egy boíjút. 
Aztán -  ugyanott, ahol délelőtt -  két császármadár rebben fel 
előttem az ösvényről. Ezenfelül semmi vadat sem láttam és 
bőgést még mindig nem hallottam. Pedig az időjárás nagyon 
kedvez a bőgésnek. Az erdő csupa nedvesség, s a levegő 
nagyon lehűlt, %7-kor, sötétben érek ki megint a barátkúti 
mezőre. Ebben az erdőben nagyon sok a hársfa, s mivel ez 
hullatja legkorábban lombját, az ösvényeket már sok friss, sárga 
haraszt borítja, s az erdőnek általában már nagyon őszi, 
sárgafoltos formája van.

Szeptember 9. Éjjel megint esett az eső, de hajnalban, 
kivételesen, nem esik. Még sötéttel kocsin megyek le Lajossal a 
Hadzsi alá, %5-kor a tarvágás alatt, az új lesállványra ülök, és 
várom, hogy teljesen megvirradjon. 5 órára világosodik meg 
annyira, hogy körülöttünk a magas növényzetben az őzbakot is 
meg lehetne látni. Kis idő múlva tőlünk messze északra, a 
szálerdő szélén két őzet, bakot és sutát fedezünk fel. Lejövünk 
a magasülésről és közelükbe cserkelünk. Nem ketten, hanem 
négyen vannak; egy suta a két gidájával és egy hatos bak. Vagy 
80 lépésről nézegetem őket, de gyengéllem a bak agancsát és 
nem bántom. Aztán a vágás ellenkező, déli végében még három 
őzet, ugyancsak egy sutát két gidával, látok. Friss csapája 
mutatja, hogy elmúlt éjjel szarvasbika is járt a vágásban. A 
barátkúti oldalon visszafelé cserkelve, a szálasban egy helyen 
egy konda disznó ugrik szét előttem. Három malacot látok, de 
többen voltak. Lőhetnék egy malacot, de nemigen vagyok érte. 
Aztán meg három őzsutával találkozom és 8 órára visszaérek 
Barátkútra. Hűvös, borús az idő és időnként csepereg az eső. 
Délelőtt csak úgy zúg a hegyvidék a Látó-hegyen és Méhes
völgyben gyakorlatozó katonaság gépfegyvereitől. Képtelen
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állapot ez szarvasbőgés idején! Ha volna szarvas a területen, azt 
is elzavarnák!

Délben vendégeim érkeznek, Erzsi, Baba és Louis a 
feleségével, minek folytán a délutáni cserkészetem elmarad. 
Alkonyattal a kőhíd fölött, a lécesben az autóúti bakot lesem. 
Visszatérőben Barátkútra, sötétedéssel a mezőn egy őzsutát 
látok a gidájával.

Louis a Sáros-völgyben járt s az ott ismert bakot elhibázta.

Szeptember 10. Amikor VA-kor ébredünk, a felhők alacsonyan 
járnak s a hegyeket takarják, de nem esik az eső és szélcsend 
van. Louis 4 órakor Póznával indul megint a Sáros-völgybe, én 
megvárom, amíg teljesen megvirrad, és csak 5 órakor megyek 
Lajossal cserkelni. Ugyanakkor, sajnos, feltámad a szél. A 
barátkúti oldalon három óra hosszat nagydarab területet 
bejárunk, nehány friss szarvascsapát találunk, köztük egy derék 
bikáét, de semmi vaddal sem találkozunk. Bőgés sem a 
területen, sem környékén nincsen. Szörnyen megjártam az idén 
ezzel a silány területtel. Még a hajdani kóspallagi bérletemnél is 
silányabb. Bár éjjelenként megfordul itt nehány szarvas, 
kétségtelen, hogy gyalázatosan kevés itt a nagyvad. Reggel 8 
órára megint Barátkúton vagyok.

Az idő változatlanul borús, szeles és időnként szemereg az 
eső. Délután a Mária-árok táján ólálkodunk, keveset járunk, 
inkább üldögélünk, hallgatózunk és várunk. A szakadékos, mély 
árok egyik partján ülve, a túlsó parton egy őzsutát látunk. Már 
alkonyodik, amikor a barátkúti mező délkeleti sarkának tartva, a 
sűrű lécesben kifelé cserkelünk, s egyszerre csak a fák között 
vagy 50 lépésről egy szarvas sötét alakját látom. Ugyanakkor a 
bika felkapja a fejét, észrevesz, elugrik, de zörgéséről hallom, 
hogy nem messze megállt. Csak egy pillanatra láttam az 
agancsát, vékony szárú nyolcas vagy tízes. Az autóúttal
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párhuzamos szekérúton egy darabot lefelé megyek és csak 
kísérletképpen bőgök. Erre a Mária-árok felől felel egy bika. 
Végre hallom az idén az első bőgést! Eddig még csak a 
magamét hallottam. Már csaknem sötét van, nincs mihez 
fognom, de néhányszor még bőgök és örülök mindannyiszor a 
bika feleletét hallgatni. Hangja szerint derék bika.

Szeptember 11. Ez alkalommal és talán végképpen az utolsó 
szeptemberi cserkészet Esztergomban. Egyúttal az idén az első 
hideg reggel. Hajnal előtt csillagos az ég, de virradással megint 
beborul, és később, hogy a Szilahó tetején járunk, ködbejutunk. 
A nekem annyira kedves őszi hangulat ma teljes. A lomberdő 
javában hervad, a földet sárga haraszt borítja, a köd 
homályosítja a tájat és hűvös szél fúj. Első ízben érzem egy friss 
bikacsapán a rigyető szarvasbika jellegzetes szagát.

A Mária-árok körül kezdjük, majd felmászunk az Apátvár 
tetejére, aztán a Szilahóra, s onnan a hegytetőn a Kővágóútig 
megyünk, s végül lefelé cserkelünk, szokott módon, ide-oda 
kerülgetve. Mindössze egy őzsutával találkozunk s nehány 
szarvas friss csapájára akadunk. Több helyen bőgök, és két 
ízben mindkettőnknek -  Lajosnak és nekem -  úgy rémlik, hogy 
valami távoli bika egy-egy rövid morgással felelt. Egyébként ma 
sem hallottunk bőgést.

Hajnal előtt, V£5-kor indultam és reggel 9 órára érek vissza 
Barátkútra. Sietve reggelizem és csomagolok, mert 11 órakor a 
kirendelt bérautóval hazamegyek. Egy darab időre 
megelégeltem a barátkúti körülményeket. Nyolc napi 
cserkészetem eredménye mindössze az, hogy lőttem egy 
őzbakot, a szarvasokból láttam két tehenet, egy borjút s egy 
gyenge bikát, ezenfelül még egy bikát hallottam bőgni s egyet 
szagoltam.
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Ratosnya 
(Maros-Torda megye)

Szeptember 18. Egy régi vágyam teljesült, ide jöhettem 
szarvasbőgésre a Maros völgyébe, ahol manapság a világ 
legnagyobb szarvasagancsai teremnek, s az ember egy kis 
szerencsével - első rangú, kiváló agancsú bikát lőhet. Évek óta 
levelezek Klőzel Oszkárral, a Bánfiy-uradalom vezetőjével, 
hogy ez számomra lehetségessé váljék, eddig mindig 
meghiúsult, de ez idén végre, méltányos áron, béreltem egy 
területrészt egy bika elejtésének jogával, és most itt vagyok.

Tegnap éjfélkor indultam Budapestről Prónay Gáborral és 
herceg Hohenlohe Ervinnel; mind a kettő Ratosnya 
szomszédságában, Galonyán és Dédán bérelt területet báró 
Kemény Jánostól. Délután három óra felé értem ide, és egyelőre
-  illetve az első éjszakára -  a faluban, Klőzelnél szállók meg, 
aki egy órával megérkezésem után felajánlja, hogy a falu 
közelében egy bőgő bikát mutat be. Autóval vagy három 
kilométernyire a Maros mentén, folyásával szemben, 
elmegyünk. Aztán valami csónakféle, teknőszerű, lapos 
alkalmatossággal átkelünk a vízen, miközben már halljuk a 
Maros bal partja fölött, a hegyoldalon bőgő bikát. Négyen 
vagyunk, Klőzelnek két barátja is velünk van. Egy ősbükkösben 
mászunk hegynek és hallunk is nem messze három bikát bőgni, 
de nem sikerül őket meglátni. Az uradalomnak az a része, 
amelyen járunk, Füleházához tartozik, és -  Klőzel szerint -  
Bánfíyék legvaddúsabb területe. Sötéttel kelünk át megint a 
Maroson s az utóval megyünk vissza Ratosnyára, a faluba.

112



Szeptember 19. A Seku völgyében nekem kijelölt terület neve 
„Halas-patak” Ezt az uradalom nemrég vásárolta, csak nehány 
héttel ezelőtt készíttetett nehány cserkészösvényt és építtetett 
számomra egy nagyon kedvemre való kalibát.

A Maros jobb oldalán, vagyis a Kelemen-havas felőli 
oldalon van a halaspataki terület. Úgy mondják, hogy a 
Marosnak ezen az oldalán kevesebb a szarvas, de erősebbek a 
bikák, mint a túlsó, a görgényi oldalon. Ezzel is meg volnék 
elégedve, csak találkoznék hát már egy ilyen ősbikával, amilyen 
ezen a vidéken legalább egy-kettő minden évben esik.

Reggel Vil-kox a mellém adott három emberrel és 
cókmókommal felülök a hegyi iparvasút rázós, zötyögő kis 
kocsijára s a Ratosnya-patak lomberdő borította, magas 
hegyoldalak közé ékelt, szűk völgyében utazunk lassan fölfelé. 
Később a hasonlóan keskeny, mély Seku-völgybe térünk. Vagy 
két órai, meglehetősen hűvös utazás után leszállunk, és a Halas
patak völgyében már gyalog mászunk feljebb. Amíg árnyékban 
járunk, bizony fázunk. Egyik teherhordómnak csak úgy vacog a 
foga. Feljebb kerülve napsütést kapunk és kezdődik az izzadás. 
Aztán a Halas-patak völgyéből is eltérünk, és egy meredek 
árokban vagy egy órát erősen hegynek kapaszkodunk, aztán 
végre feljutunk a kalibához.

Vastag törzsű, magasan égnek meredő bükkfák, jegenye- és 
lucfenyők alatt áll a hevenyében összetákolt fakunyhó. Benne 
középen nagy kövekből összerakott szabadtűzhely, rajta 
egyszerre egész hasábok égnek. Két oldalt, a fal mellett két 
lóca, köztük, az ajtóval szemben lévő harmadik falon, kis 
asztalka. A tető magasságában elől-hátul a kunyhó nyitott, hogy 
a füstnek szabad útja legyen kifelé.

Az őserdőben ülök tehát, magasan a hegyoldalon, egy árok 
felső részében, olyan helyen, ahonnan semerre sincs kilátás. 
Nem messze van a forrás.
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A hegyvidék jellegzetesen kárpáti, nem olyan magas, mint 
Kirlibaba táján, de épp olyan vad. Óriási távlatok, magas 
hegyoldalak között zegzugosan kanyargó völgyekben 
hegyipatakok. Fővölgyek, mellékvölgyek, árkok. Ameddig az 
ember szeme ellát, minden hegyet-völgyet erdő borít, csak a 
legmagasabb helyekről látni a távolban a csupasz Kelemen
havast.

Az erdő itt vegyesen bükk, juhar, szil és fenyő, 
aljnövényzete rengeteg mogyoró, bodza és akad bőven 
berkenye is. A vágások telve epilobiummal, ennek most száll 
bolyhos, fehérhajas magja. A patakmedrekben valami igen 
nagylevelű növény burjánzik -  minden egyes levele beillene 
ernyőnek -  ,s az erdő alját moha, páfrány, napsütötte helyeken 
áfonya, szeder és málna borítja.

Délután 3 óra felé Petruc erdőőrrel cserkelni megyek. A 
kalibától északi irányban, magasan a hegyoldalon, kanyarog a 
nemrég kotort ösvény. A puha földben jól látszanak a friss 
nyomok. Elég bőven van rajta szarvasnyom, hatalmas kárpáti 
bikanyomok, itt-ott őznyom is akad, két medve, egy fiatalabb és 
egy jókora öreg, is járt az ösvényen. Medveürüléket is találunk, 
ez csupa apróra összeharapott mogyoróhéj. Nehány 
vadmacskanyom és nyestürülék tanúskodik ezeknek a kisebb 
ragadozóknak a jelenlétéről. Egy helyen két császármadár repül 
fel előttünk.

Jó messze kerültünk a kalibától, a Topcilor-völgy letarolt, 
széles, hosszú oldalán járunk, amikor mélyen alattunk, a völgy 
aljában bikát hallunk bőgni. Én is bőgök a nemrég vett, faragott, 
új ökörszarvval, majd Petruc kér, hadd bőgjön ő is. A völgy 
aljából két bika felel, de megközelíthetetlen helyen vannak. Az 
erdőőr ugyan ösvény nélkül is nekik menne, de én ellenzem a 
dolgot. A Keleti-Kárpátokban, akár vágásban, akár öreg 
erdőben, ösvény nélkül járni csak törve-zúzva, recsegve-

114



ropogva lehet. Itt az egész erdő részben ember-, részben 
vihardöntötte fák egymás hegyén-hátán heverő, korhadó 
törzsének, ágainak és gyökérzetének olyan tömkelege, hogy 
valóságos csoda, miképpen tud benne, fölötte, közte a vad járni. 
Ennek a mindenképpen nagyon zajos tomászásnak ellene 
vagyok, amikor arról van szó, hogy bikát akarok becserkelni.

Az ösvényen továbbhaladva a mély Topcilor-völgyet 
magasan a hegyoldalakon megkerüljük, időnként még halljuk a 
két bika bőgését, de messziről sem sikerül őket meglátni. 
Közben a túlsó völgyből, a Felső-Topcilorból is hallik egy bika 
bőgése.

Sötéttel megyünk vissza a kalibához. Vagy ötnegyed órát 
mászunk, előbb kapaszkodunk, majd ereszkedünk, mire a sötét 
erdőben meglátjuk a kalibában a tűz vörös fényét. Később a 
szabad tűz mellett melegedve, falatozva, majd pipázva, halljuk, 
hogy nem messze tőlünk bőg egy bika.

Szeptember 20. Hiába berregett '/25-kor a kis ébresztőóra, 
olyan jól aludtunk mind a ketten, az erdőőr és jómagam, hogy 
nem hallottuk meg és csak véletlenül ébredtünk fel 5 órakor. 
Ugyanakkor az uhu hívása hallatszik be a kalibába. Két másik 
emberem a kalibánál is jobb helyet választott magának. Valami 
ponyvájuk van, ezzel féloldalt nyitott sátrat készítettek 
maguknak, előttük szabadon ég a tűz, fekvőhelyük a földön, 
fenyőgallyakon van. Egyikük, valami János nevű magyar, egy 
ellenszenves, hülye alak, csak azért van itt, hogy holmimat 
őrizze; a Gábor nevű másikat, egy igen jóravalónak látszó, oláh 
parasztfiút kiküldjük a bikákat kihallgatni.

Azt mondja Petruc, ma vasárnap van. Ezt nem tartottam 
számon. Itt, a magas hegyek között, a végelátatlan erdőben,
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csak azt tudom, hogy szeptemberben, szarvasbőgés idején 
vagyunk, egyébként a napokkal nem törődöm.

Hajnali %6-kor indulunk, amikor már javában virrad. 
Amióta itt vagyok, állandóan derült az idő. Éjjel az égbolt csupa 
csillag, nappal az erdős hegyvidék csupa verőfény. Felhőt itt 
még nem láttam. Az ösvényen megint északnak indulunk, de 
éppen ellenkező irányban, valahol a Halas-patakon túl és fölötte 
bőg egy bika, tehát megfordulunk és arra tartunk. Egy darabig 
még tisztított ösvényen járunk. Egyszerre egy borz lép ki 
előttünk vagy 30 lépésnyire az ösvényre. Kísérőm észre sem 
vette, én figyelmeztetem rá. Erre az oláh kikapja kezemből 
hegymászóbotomat és a borz után rohan, hogy agyonverje. Ez 
persze nem sikerül neki és nehány perc múltán lihegve tér 
hozzám vissza. Azt mondja, öt év óta szolgál ezen a területen, 
de itt fönt borzot még nem látott. Nagyon fájlalja, hogy nem 
lőttem meg. Nem sokára halljuk, hogy előttünk, messze, nem 
egy, hanem két bika bőg, de onnan, ahonnan visszafordultunk is 
hallik egy bika bőgése.

A Halas-patak felső része felé tartunk, s mivel arra még 
nincsen cserkészösvény, belekeveredünk az őserdőnek olyan 
összevisszaságába, faóriások tövében bodzabokrok alá rejtett 
köveken, sziklákon keresztül-kasul heverő farönkök közé, fölé 
és alá, ahol emberi elképzelés szerint csak madárnak és 
mókusnak lehet testi épségük veszélyeztetése nélkül helyet 
változtatnia. Csodálatos, hogy ezeken a láb- és nyaktörős 
helyeken is mindenütt találunk szarvascsapákat. Erre a 
küzdelmes életre, erre a nagy testi erőt igénylő életmódra 
azonban a szarvasnak is születnie kell. Nem hiszem, hogy a 
Dunán túl született és onnan idehozatott szarvas ebben a 
vadonban sokáig megélne.

Sokat járunk hiába. Összesen három bikát hallunk messziről 
bőgni. Egyszer úgy rémlik, hogy az egyik bika nem is nagyon
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messze, azon a hegyoldalon bőg, amelyen egy régi ösvényen 
éppen felé megyünk, de Petruc erősködik, hogy a bika a túlsó 
hegyoldalon, a Halas-patakon túl van, és nagy kerülővel 
kísértünk meg hozzá közelebb jutni. 9 óráig a bika bőgésemre 
időnként egyet-egyet felel, hanem aztán elhallgat, és nagy 
fáradságunk hiábavaló volt. A Halas-patak aljából kell megint 
felkapaszkodnunk a kalibához; Vil2-re érünk oda vissza.

Délután 4 óra felé indulunk el a kalibától. Megint az 
északnak kanyarodó ösvényen megyünk a névtelennek mondott 
árok felső részén át a Topcilor-völgybe, a nagy vágásba. 
Odamenet két császármadarat röptetünk fel. A vágásban két 
helyen egy darabig elüldögélünk, miközben nem győzöm nézni a 
Kárpátoknak ezt a nagyszerű táját. Északkeletnek csupasz 
havastetők merednek ki a fenyvesek borította, magas hegyek 
közül. Ez a kiváló bikáiról híres Kelemen-havas.

Sajnos, kellemetlen szél fuj, s a tegnap a vágás alatt, a völgy 
aljában hallott bikák ma nem szólalnak meg. Még alkonyat előtt 
mászom fel a kaliba fölé a hegyhátra és ereszkedem le, nagyon 
lassan cserkelve, a nagy dagonyához, majd onnan le a kalibához. 
Útközben négy bikát hallok bőgni. Ezek csak Vi7-kor szólaltak 
meg és csak ímmel-ámmal bőgnek egyet-egyet. Egyikük a 
Halas-patak fölött, a túlsó hegyoldalon van, ugyanott, ahol 
reggel bőgött. Petruc véleménye szerint igen derék bika, de 
megközelítése csaknem elképzelhetetlen, mert semmi út vagy 
ösvény sem vezet fel. Ennek a bikának a bőgését még késő este, 
a kaliba mellett álldogálva is hallgatjuk, és megállapodunk, hogy 
reggel mégis megkísérelünk közelébe férkőzni.

Szeptember 21. Hajnal előtt, 5 órakor, sötétben, lámpással 
indulunk, s amikor dereng, lent vagyunk a Halas-pataknál, a 
völgyben. A kalibától oda levezető árokkal szemben van az a
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hegynek emelkedő széles árok, amelyben az öreg bőgő bikát 
sejtjük. Ez az árok, valamint két oldalt mellette, az egész 
hegyoldal nehány éves tarvágás, vagyis mindenféle nagyságú, 
méretű korhadó hulladékfának, a meghagyott fiatal fáknak és az 
új fanemzedéknek, továbbá az epilobiumnak, szederindáknak, 
csalánnak, páfránynak elképzelhetetlen összevisszasága. Itt 
minden zörög, recseg-ropog, ahová az ember lép vagy leül, s 
amihez csak hozzáér. Ilyen akadályok között és fölött mászunk 
az árokban lassan fölfelé. Nagyon vigyázatosan lépkedünk a 
régi embercsapákon és vadforgókon hegynek. Az árok széles 
aljában igen sok szarvasnyomot találunk, majd feljebb kerülve, 
az árok napsütötte, nyugati oldalán, előbb egy őzsutát, majd egy 
nyársas bikát látunk. Érdekel tapasztalnom, milyen nyugodtan 
néz bennünket és mennyire nem törődik velünk vagy 150 
lépésről az őzsuta, s a fiatal szarvasbika is ilyen egykedvűen 
megy a hegyoldalon feljebb, amikor észrevett.

A völgy aljából nehány száz lépésnyire, az árok keleti, tehát 
még árnyékos oldalán, lesésre alkalmas helyen, két egymástól 
arasznyira álló, fiatal bükkfa mögött letelepszem a földre. 
Petruc mellettem üldögél. A velünk szemben lévő magas 
árokoldalt már süti a nap, fölöttünk a tiszta kék égbolt, 
tökéletes a csend, csak nagyon halkan hallatszik fel hozzánk a 
Halas-patak csobogása és valahonnan messziről egy holló 
károgása.

8 órára jár az idő, amikor jóval fölöttünk, a túlsó oldalon, 
ahová nem látunk, mert sok rajta a meghagyott kisebb-nagyobb 
fa, zörgést hallunk. Petruc mindjárt azt mondja, hogy ott 
szarvas jár. A zaj hol erősbödik, hol elhal, és percekig 
egyáltalán semmit sem hallunk. Eltelik vagy félóra, egyszerre 
megszólal tőlünk rézsút fölfelé vagy 200 lépésnyire a bika. Csak 
egyet morog, öregesen. Petruc egész képével vigyorog. A 
zörgés velünk szemben, magasan, az árok oldalán közeledik, s a
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bika egyet röviden, mély hangon, inkább csak morgásszerűen 
bőg. Meglátni nem lehet, fák és cserjék lombja teljesen takarja.

Egyszerre, igen erős ropogástól kísérve, egy rövid 
mozgóképet látok. A fák takarásából kiugrik egy szarvastehén, 
nehány lépésnyire a hegyoldalon, az epilobiumban keresztbe fut, 
majd lekanyarodik és megint takarásba jut. A bika, amely 
nyilván hajszolta, nem követi, bizonyára megállt. A nálam egy 
méterrel feljebb ülő Petruc azt állítja, hogy egy pillanatra látta a 
bikát, és, úgy mondja, igen vastag agancsa van. Ezt a hirtelen 
kis jelenetet halálos csend követi. Hiába várjuk, hogy valami 
folytatása legyen, nem látunk és nem hallunk semmit.

Mind a ketten azt hisszük, hogy a bika s a tehén egymástól 
vagy 50 lépésnyire, a tarvágás magas növényzetében, kis fák 
lombjától takartan lefeküdt. Ez a legvalószínűbb feltevés, mert 
ha a tehén visszament volna a bikához, vagy a bika a tehenet 
követte volna, az egyiket vagy a másikat meg kellett volna 
látnunk.

9 órára jár az idő, s bár kísérőmnek nem tetszik a dolog, 
elhatározom, hogy a helyünkön maradunk és megvárjuk a vad 
délutáni vagy esti megmozdulását. Nekem nem nagy áldozat 
egész nap egy helyben ülni és nézegetni, úgyis túl ritkán jutok 
az ilyen élvezethez. Petruc türelmetlen ember, folyvást izeg- 
mozog, látszik rajta, hogy terhére van a csendes várakozás; 
ráadásul egész nap küszködik a köhögés visszafojtásával, majd 
lefekszik és elalszik, s akkor meg az a baj, hogy horkol, s 
időnként, amikor túl hangossá lesz, felébresztem.

Úgy elmúlik az idő, hogy észre sem veszem. Egész nap 
azon tűnődünk, vajon ott vannak-e még a szarvasok, velünk 
szemben, a hegyoldalon, avagy talán látatlanul elvonultak. 
Petruc az utóbbi esetet hiszi, én bízom hozzá, hogy helyükön 
maradtak. Délután ‘/25-ig teljesen tájékozatlanok vagyunk a
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dolog felől, de ekkor a bikának egy rövid morgása elárulja 
jelenlétét. Aztán egy óra hosszat hallgat és l/26-kor morog 
megint egyet. Közben odaát a vágásban csörtet valami nagyvad. 
Én a tehenet gyanítom, a fölöttem ülő vadőr azonban látja, hogy 
a reggeli nyársas bika mászkál azon a tájon, ahol feltevésünk 
szerint a tehénnek kellene feküdnie. A nagy bika nem szól 
többet és nem is mutatkozik. 6 óra után folyvást hallom a 
zörgését, néhányszor rábőgök, de nem felel. Az a gyanúm, hogy 
a hegyoldalon takarásban feljebb vonult. Petruc úgy véli, hogy 
fel sem kelt a helyéről és fektében csapkodja agancsával 
mellette a bokrokat.

Vil-kot reménytelennek ítélem a helyzetet, elhagyom egész 
napi leshelyemet, leereszkedem a Halas-patak aljában és sötéttel 
mászom fel a kalibához. Ennek közelében szünet nélkül szól egy 
uhu. Talán a tűz izgatja, hogy egyre hallatja bagolynyelven 
„buhuhu, buhuhu” tiltakozását az őserdő rendjét, csendjét 
zavaró betolakodók ellen.

Ma este tehát egyáltalán nem hallottunk bőgést, derült, 
meleg idő van, alighanem ezért nincs még rendes bőgés.

Jól esik este betérni a kalibába s a szabad tűz mellett 
üldögélni. Odakint a sötét vadon; ebben az ember tűz nélkül 
elveszne. A kalibának az égő bükk- és fenyőhasábok lángjától 
megvilágított belseje -  bár felső részén szabadon fúj át a szél, s 
az ember kilát a csillagos égboltra -  hangulatosságával, 
kedélyességével barátságosabb, melegebb szállás a 
legkényelmesebb vadászháznál, sőt a kényelemtől független 
emberben a biztosságnak, védettségnek valami megnyugtató 
érzését támasztja.

Késő este halljuk, hogy a Halas-pataki bika bőg.
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Szeptember 22. Oláh kísérőmmel úgy állapodtam meg, hogy 
egy nap nem zavarjuk a Halas-pataki bikát, ma másfelé 
cserkelünk és csak holnap megyünk megint tegnapi helyünkre. 
Ezért csak világossal, reggel 6 órakor indulunk a kalibától. A 
Halas-patak felől időnként hallik a bika bőgése. A nagy dagonya 
mellett cserkelünk fel a hegytetőre, a topcilori nagy vágás fölé, s 
útközben egy ösvényen egy kisebb medve friss csapája ötlik 
szemünkbe. Éppen a tetőn vagyunk, amikor abból az irányból, 
ahol a Halas-pataki bika bőgött, egy lövés durranását halljuk, 
majd nemsokára ugyanott még egyet durran a puska. 
Mindkettőnket szörnyen nyugtalanít a dolog. Kedvetlenül 
cserkelünk végig Topcilorban a nagy vágás felső részén. Lent, a 
völgyben bőg egy bika és bőgésemre egyre felel. Nincs kedvem 
messzire lemenni utána, mert keserves fáradság megint feljönni. 
Hogy ez a bika olyan mélyen lent van, szintén aggasztó dolog. 
Petruc ugyanis azzal magyarázza, hogy farkasok kergették le 
oda. Gábor, az oláh parasztfiú, akit este és reggel a bikák 
bőgését kihallgatni hol ide, hol oda küldjük, tegnapelőtt este 
Topcilor fölött a hegytetőn egy farkassal találkozott.

Ma reggel két császármadárnál egyéb vadat nem látok és 8 
órára visszatérek a kalibához. Ugyanakkor ér vissza Gábor, a 
Halas-patak fölött volt hallgatózni. Jelentése aggályainkat még 
fokozza, mert ő is abból az irányból hallotta a két lövést, 
ahonnan mi hallottuk. Ezt a gyanús dolgot tisztázni kellene, 
ezért Petruc gyorsan bekapja reggelijét, és Gáborral a Halas
patak völgyébe siet vizsgálódni, puhatolózni.

Délután 3 órakor egyszerre két bika szólal meg. Az egyik 
messze, a Halas-patak táján, a másik mélyen a kaliba alatt. De 
csak néhány percig bőgnek aztán elhallgatnak, és ma már nem 
hallom hangjukat. Az idő változatlanul derült, sőt kellemetlenül 
meleg, ez lehet az oka, hogy a bikák nem bőgnek rendesen. 
Mivel Petruc még nem jött vissza, a közben egyedül visszatért
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Gábor fiúval indulok cserkelni. A kalibától északnak kanyarodó 
ösvényen a Topcilor-vágás felé tartok, azon végig, fel a 
hegyhátra megyek, és a nagy dagonya mellett jövök le a 
kalibához. Nem láttam semmi vadat. Késő alkonyattal messze, a 
szomszédban bőg nehányat egy bika. A vágásban egy helyen 
őznek dobogását hallottam, de az őzet a magas epilóbiumban 
nem láttam.

Petruc késő este, vak sötétségben ér vissza a kalibához, és 
jelenti, hogy a gyanús lövések nem a Halas-patakban voltak, a 
mi bikánk tehát még él. Petruc a távoli környéken kihallgatott 
olyan embereket, akik a lövéseket hallották, és vallomásukból 
állapította meg, hogy a mi területünkön nem volt lövés ha 
ugyan igazat mond, és nincs valami oka a valóságot eltitkolni. 
Egy kis pálcikát hozott, amelynek hossza a halaspataki bika 
csülöknyoma szélességének felel meg. Megmértem: 11 cm.

Szeptember 23. Éjfél után, 3 órakor beborult az ég, és Petruc, 
örömmel, esőt jósol. í44-kor a kaliba közelében rázendít egy 
bika és jó darabig felesel Petruc-kal, aki elég jól bőg. 4 órakor 
megint tiszta, csillagos az ég. ‘/25-kor vaksötétségben indulunk 
és a Halas-patak felé tartunk. Nem könnyű dolog, rendes 
ösvény híján, csak régi csapásokat keresve, sűrű bokrokon 
átvergődni és ledűlt faóriások törzsén átmászni. A derengés 
legkezdetén, í/26-kor már a Halas-pataki tarvágás felső részében 
vagyunk, fatuskón üldögélünk, pipázunk, hallgatózunk és 
várunk. Nem hallunk semmit, csak egy uhu hívását. Ez úgy szól, 
hogy „uhubuhu, uhubuhu” Ugyanis nem egyformán beszélnek 
ezek az éjjeli kalandorok. Az egyik csak azt mondja nyújtottan, 
hogy „uh”, a másik „uhu”, a harmadik „buhuhu”, a negyedik 
„uhubuhu” Ötödik változatról még nem tudok.

Bőgés ma reggel a messze környéken sehol sincs. Aztán a 
vágás felső részének jókora darabját végigkeressük, ami elég
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komisz dolog, mert rengeteg hulladékfa, hosszú, vastag törzsek 
és összevisszadobált ágak akadályozzák benne a járást. Mégis 
sok szarvasnyomot találunk a vágásban, s ez azt mutatja, hogy 
az ember erdőt, szép, szűz természetet haszonlesésből pusztító 
fejszéjével a szarvasokkal jót tett. Az őserdő évszázados 
árnyéka helyébe napsütést bocsátott, és az őshumuszból olyan 
tápdús növényzet fakadt, amely a szarvasoknak jólétet ad, s a 
bikának bőven anyagot agancsa növesztéséhez. A kárpáti 
bikának nem kell vegyész, sem drogista pompás agancsa 
megépítéséhez, az a vadon terméke, azért olyan eredeti, nemes, 
ősi az alakja és annyira becses trófea.

Ma reggeli eljárásom eredménye csak az a megállapítás, 
hogy a tudott nagy bika a Halas-pataki völgy északnak lejtő, 
tehát déli oldalán felül nem jár, mert ezen a hegyoldalon túl 
favágók most is lármásan dolgoznak, s a kalibákban éjjelenként 
ég a tűz. Felülről ezt a bikát becserkelni nem is lehet. Ehhez 
csak alulról lehet hozzáférkőzni, mint ahogyan tegnapelőtt 
majdnem sikeresen kíséreltük meg.

Reggel kelet felől megint felhők vonulnak fölénk. A szép, 
derült, de szarvasbőgésre nem jó időnek alighanem vége van. A 
kalibához visszamenet a sűrű, sötét, öreg erdőben először 
életemben látok egy szabad uhut röptében. Előlünk szállt el egy 
hatalmas fenyőfáról. Amikor egy kis tisztáson haladunk át, 
közelünkben egy látatlan őz riaszt, ami itt jelentős esemény. 
Csodálom, hogy itt még akad őz és elkerülte a farkasok 
tépőfogait.

Délután 3 órakor megszólal két bika és vagy negyedórát jól 
bőg. Az egyik mélyen a kaliba alatt, a másik valahol a Halas
patak túlsó oldalában. Az utóbbi esetleg a mi öreg bikánk lehet. 
Aztán mind a kettő egyszerre elhallgat.
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4 órakor vendégek érkeznek kalibámhoz; Klőzel 
harmadmagával. Ennek folytán délutáni cserkészetem nem sokat 
ér. Öten együtt elsétálunk az új cserkészúton a Topcilor-völgy 
felé, a nagy vágáson végig és a dagonyánál jövünk vissza a 
kalibához. Nem láttunk semmi vadat és csak egy bikát 
hallottunk valahol messze, a szomszédban bőgni. Klőzel 
másodmagával éjszakára a kalibában marad, másik társa, az 
uradalmi erdőmémök már előbb vált el tőlünk és hazafelé indult.

Szeptember 24. Hajnal előtt, V£4-kor négy bika erős bőgésére 
ébredek. Mind a négy a kaliba alatt és körül bömböl. De amikor 
5 órakor, még teljes sötétségben, elindulok, a bikák megint 
hallgatnak. Az erdőőr ma reggel Klőzelt vezeti, aki ezt a 
területet még nem ismeri és szintén cserkel, ezért ma reggel 
Gábor a kísérőm. Lemegyek a Halas-patak aljába és derengéssel 
felmászom a völgy túlsó oldalán abba az árokba, amelyben 
harmadnapja az a bizonyos nagy bika egész nap foglalkoztatott.

6 óra felé, még az árok alsó részében járva, hallom, hogy 
tőlem nyugatra, kint a hegyoldalon, a vágásban egy bika, talán 
éppen az, amelyet keresek, kettőt bőg. Ugyanakkor a kaliba 
alatti bika is megint megszólal és vagy félórát bőg. Borulós és 
hűvös az idő.

'/27-kor helyünkre érünk, letelepedünk az árok aljában olyan 
helyre, ahonnan jól rálátunk arra az oldalra, ahol a bika 21-én 
reggel 8 és 9 óra között a tehenet hajszolta. Közben kiderül és 
csaknem fázom az árnyékos árokban. Időnként messziről hallik 
egy-egy bőgés, de közelünkben teljesen csend van, csak egy 
fekete harkály kopog fölöttünk a fenyőfán, és egy mókus 
perlekedik, mert észrevett bennünket. A mi nagy bikánk nem 
jelentkezik, nem mutatkozik. Nem tudom merre jár, talán már 
nincs is itt a Halas-patakban.
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9 óra után felcihelődöm és visszamegyek a kalibához. 
Útközben, hegynek kapaszkodva, egy gyenge bikát látok. 
Amikor észreveszem, már menekül, nem nézhetem meg 
rendesen, csak azt látom, hogy rövid, vékony, kevés ágú 
agancsa van. Rábőgök, s a bika rögtön felel. A kalibában még 
V211-kor is hallom bőgését.

Délután a kalibától keletre, a meredek gerincen 
leereszkedem, és valami jó leshelyet keresek magamnak, hogy 
az ezen a tájon, a gerinc alatti, úgynevezett névtelen völgyben 
napok óta gyakran hallott, és Petruc bemondása szerint, 
tizenhatos bikát lessem. Ámde a sziklás, széltöréses 
faroncsoktól borított fatörzsek és fakoronák közé rejtett 
gerincen nem találok olyan helyet, ahonnan nagyobb darab 
területre lehetne látni. Tehát felmászom megint az ösvényre, és 
egy darabbal odébb, a névtelen árok fölött töltök egy kis időt 
csendben üldögélve és alattam a főképpen magas epilóbiummal 
borított meredek lejtőt figyelve. Borulós és hűvös az idő, csak 
messze, lent az árokban bőg időnként egy bika, közelünkben 
semmi hang, semmi mozgás. Megunom a céltalan várakozást és 
hazaindulok kalibám felé. Amikor a cserkészösvény 
kanyarulatához érek, hallom ám, hogy egy bika nem messze, a 
kalibán túl, rézsűt fölötte bőg. Mindjárt én is beledudálok a 
kürtbe és futok a kaliba felé, de hallom, hogy a bika is felém 
tart. Egymásnak folyvást felelgetve közeledünk egymáshoz, de 
az a baj, hogy már nagyon alkonyodik s az őserdőben, a magas 
fák árnyékában a világosság már nagyon fogytán van. Vagy 80 
lépésnyire vagyok a bőgő bikától, a szél tőle felém fuj, köztünk 
egy kis gazos, vizenyős tisztás van, a bika azon túl, az 
árnyékban álldogál és lépked ide-oda, én pedig a tisztáson innen 
fatörzsek között bujkálok. Egyszerre a bika elhallgat és nem 
szól többet. Biztos, hogy észrevett, illetve meglátott és
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csendesen meglépett. Vagy öt perc múlva már a kalibától 
halljuk, hogy magasan, fönt a hegyhát alatt, bőg.

Szeptember 25. Klőzel ma reggel kíséretével, rengeteg 
poggyászával és az én kísérőmmel együtt, elvonul, ezért 
egyedül vadászom. A tegnap este hallott bikát akarom ma 
reggel keresni, azért a kaliba közelében kezdem a cserkelést és 
csak teljes világossággal, reggel 6 órakor kezdem. A nagy 
dagonya mellett felcserkelek a hegyhátra -  útközben egy 
korhadt fatuskóról megint egy uhut felröptetve -  , onnan 
leereszkedem a Topcilor-völgybe és az ösvényen végigmegyek 
a vágáson. Messze lent, a völgy aljában bőg és zörög egy bika. 
Egyszer nehány másodpercig nagyon lármásan van, úgy vélem, 
tehenet hajszol. Megközelítése órák hosszat tartó, olyan 
körülményes és bajosan sikeres próbálkozás lenne, hogy semmi 
kedvem hozzá.

Az ég gyengén fátyolos, csaknem derült, a reggeli naptól 
megvilágított epilobium-mező a hegyoldalon fehéresen fénylik, 
fölöttem zajosan hasítja a levegőt egy sebesen szálló siketfajd, 
valahol harkály kopog, ameddig az ember szeme ellát, kéklő 
hegyek, végtelen magány. A nagyszerű hangulathoz már nem 
kellene más, csak golyóval elérhető távolságban egy kárpáti, 
hatalmas szarvasbika.

A hegyháton, nagy sziklákon átvezető ösvényen megyek 
visszafelé s a dagonya mellett ereszkedem le a kalibához.

Egész délelőtt időnként egyet-egyet bőg messze, a kaliba 
alatt, a hangjáról már jól ismert bika.

Délben megered az eső és vagy három óra hosszat 
csepereg. Egyenletes kopogása a kaliba tetején kellemes, altató 
zaj, akkorát alszom, hogy Gábor délután 4 órakor szerényen 
ébreszt és megkérdez, nem megyek-e vadászni.
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5 órakor, nem messze a kalibától szól egy uhu; ma 
szokatlanul korán kezdi. A közben visszaérkezett Petructól 
kísérve, jobb ötlet híján, a kalibától keletre eső gerincen 
cserkelek lefelé, hogy az erre ugyan nagyon alkalmatlan helyen 
valahol üldögélve, nézegetve, hallgatózva, töltsem a nagyon 
rövid estét. Az ösvényről a fák között kikandikálva egyszerre 
egy tehenet látunk. Tőlünk vagy 100 lépésnyire a vágásban, a 
meredek árokoldalnak egy kis mellékgerincén úgy fekszik, 
ahogyan a zerge szokott. Ezt a tehenet nézegetjük sötétig, 
várva, hogy a valószínűleg közelében lévő bika is mutatkozzék.

Derült, kissé hűvös idő van. A bikák hallgatnak. A nagy 
csendben csak a Seku-patak csobogása hallatszik fel messziről 
hozzánk, és őszapók röpködnek körülöttünk bokorról bokorra, 
fáról fára.

A tehén egyszerre csak felkel, felénk fordul és vagy félórát 
mozdulatlanul állva, mereven néz. Alighanem Petruc 
cigarettájának sűrű, fehér füstjét látta meg. Aztán megnyugszik 
és legel, de a vagy négy négyzetméternyi párkányon marad. 
Időnként feltekint az árokoldalon mindig egy irányba. 
Valószínűleg ott van valahol a bika. Amikor alkonyodik, s a 
bika mégsem mutatkozik, megkísérlem bőgve ingerelni. A tehén 
érdeklődve néz felénk, majd megint fel-feltekint az árokoldalra, 
mintha várná, hogy mit szól a dologhoz, a vetélytárs 
jelenlétéhez a kedves félje. Aztán nehányat böffent, majd lassan 
elvonul és a magas növényzetben eltűnik.

Amikor a kalibához érünk, halljuk, hogy a Halas-patak túlsó 
oldalán -  talán a mi tudott, nagy bikánk -  háromszor bőg, de 
nem folytatja.

Szeptember 26. Hajnal előtt, 4 órakor berreg az ébresztőórám, 
és kopog az eső a kaliba tetején. Elég sűrűn esik, mégis
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felkelek, felöltözöm, megeszem reggelire az estére főtt almát, 
rágyújtok a pipára és várom, hogy elálljon az eső. De egyre 
vígabban esik, hát ruhástul, szöges bakancsostul megint 
lefekszem és reggel 8 óráig alszom. Petruc közben kiment 
kémlelődni, majd 10 óra felé visszajön. Nem látott, nem hallott 
semmi vadat, de hozott egy nagy rakás bükkfagombát, s ebből 
ma nagyszerű ebédet főzök magamnak.

Esőverte, szél- és fustjárta kis kalibámban az idei 
szarvasbőgés első szakaszára visszagondolva, mindennapi 
szokott gondjaimtól mentes, pihent aggyal tisztán látom, milyen 
rosszul jártam azzal az esztergomi területtel. A szarvasbőgés az 
esztendőnek legnagyszerűbb ideje, a bőgő bikára vadászás 
minden vadászati módnak és lehetőségnek az eleje, a 
legeslegjava. Ezt kell az embernek a lehető legjobban intéznie, 
már csak azért is, mert életében -  különösen már a magam 
korában -  aránylag, sőt mindenképpen kevés a bőgési évad, 
tehát egyet sem szabad könnyelműen kockára tenni, valami 
bizonytalan kísérletnek alávetni. Egy kárpáti bika többet ér fél 
tucat pilisi vagy vértesi bikánál, s a terület, az alkalom 
megválasztásánál, biztosításánál ennek tudata irányítsa döntően 
az ember elhatározását. Inkább itt vállaltam volna két bikát, 
mint Esztergomban kettőt és itt csak egyet.

Délután 3 óra felé eláll az eső, majd szakadoznak a felhők, 
helyenként egy darab kék égbolt látszik és nehány percre kisüt a 
nap. 145-kor Petuc-kal cserkelni indulok. Rövid az idő, hát csak 
a Topcilor oldalába, a nagy vágásba megyünk és a dagonyás 
úton jövünk vissza a kunyhóhoz. Az eső utáni, pompás idő 
ellenére semmi vadat sem láttunk, és csak egyetlen bőgést 
hallottunk a Topcilor aljából. Elszomorító, csüggesztő állapot! 
Már Petruc-nak is lóg az orra. Azt mondja, ha holnap reggel 
nem lesz komoly bőgés, akkor baj van. Az uhu, szokása szerint, 
vígan huhog egész este.
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Tegnap reggel is, ma reggel is egy-egy olyan lövést 
hallottam, amelyről biztosan hiszem, hogy a területen esett. Ezt 
Petruc ugyan tagadja, de az a gyanúm, hogy itt vadorzás van, 
amit a terület őrzésével megbízott erdőőr, talán saját érdekében, 
titkol.

Szeptember 27. Éjjel 3 órakor Petruc felébreszt és jelenti, hogy 
a Halas-pataki bika bőg. -  Jól van! -  mondom -  ,4 órakor 
kelünk. Ámde 4-kor megered az eső, tehát folytatom az alvást. 
'/25-kor szól Petruc, hogy elállt az eső, jó lenne kimenni. 
Felkelek, felöltözöm, megeszem reggelire az este párolt négy 
almát és rágyújtok a hosszú szárú pipára, mert közben megint 
megeredt az eső, sőt 5 órától úgy szakad, hogy cserkelésről szó 
sem lehet. Visszafekszem a fenyőgallyas lócára és alszom. Hogy 
a bőgés legfőbb napjai ily módon telnek, bizony nagy baj. 
Napról napra fogy a valószínűsége annak, hogy egy derék bikát 
lőjek.

Eső, szél, köd egész nap. A nagy esőcseppek kopognak, 
egyre kopognak a kaliba tetején, egyre hull az öreg bükkfák 
barna, fényes lombja, már sűrűén beborítva a földet. Nem 
cserkelésre való idő ez! Egy kárba veszett nap! Még a füst sem 
akar ilyenkor a kalibából távozni, hanem körbekavarog benne és 
maija az ember szemét.

Este 6 órakor eláll az eső, és Petruc kimegy hallgatózni. 
Nehány perc múltán visszajön, azt mondja, a kalibától keletre, a 
névtelen árokban, mélyen lent bőg egy bika és elkéri kürtömet, 
mert bőgni akar neki. Elsiet, majd nehány perc múltán lihegve 
tér vissza és hív, menjek ki vele hamar, a bika az árokban bőgve 
fölfelé tart. Erre persze puskát ragadok és én is kiszaladok az 
ösvényen a két gerinc közé. A bika bőgésemre felel és valahol 
alattunk vagy 300 lépésnyire ide-oda vonul, alkalmasint maga
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van és tehenet keres, de a vágás sok bokra, fácskája, mindenféle 
növényzetének összevisszasága és terepváltozata között nem 
lehet meglátni. Gyorsan alkonyodik, sőt sötétedik, és nincs vele 
mit kezdenünk. Visszatérünk a kalibához, holnapra jobb időt 
remélve.

Este 8 órakor a ritkult felhők mögül még gyengén világít a 
hold, és a kaliba alatt, a völgyben bőg egy bika.

Szeptember 28. Régi, három kabalás napom közül az első! 
Azzal kezdődik, hogy Petruc már éjjel /43-kor zavarog, ki-be 
jár a kaliba nyikorgó ajtaján, felébreszt és jelenti, hogy 
nagyszerű, csillagos, hideg idő van, a bikák bőgnek, a Halas
pataki bika is már kétszer szólt. Csendre intem és 4 óráig 
alszom.

5 órakor, még teljes sötétségben indulunk el, és mivel 
elsősorban és főképpen a Halas-pataki bikát szeretném meglőni, 
a meredek, sáros, csúszós ösvényen egyenest leereszkedünk a 
Halas-patak völgyének aljába. Közben megint beborult az ég, s 
a bikák hallgatnak. Kezdődő virradással felmászunk a völgy 
túlsó oldalán abba a széles árokba, amelyben a bikát már két 
ízben lestem. Az árok oldalain azonban semmi vad sincsen. Úgy 
rémlik, hogy nyugati oldalán túl, a vágásban morog a bika. 
Szokott helyünkön letelepedünk és várunk. Amint megvirradt, a 
kaliba alatt járó bika bőgni kezd és egész reggel folytatja. 
Bőgése messziről felhallatszik hozzánk és izgatja Petrucot, aki 
legjobb szeretne visszafordulni és felé menni. Mivel azonban a 
Halas-pataki bikát gondoljuk az egész területen a 
legnagyobbnak, ma még csak ezt akarom keresni.

Negyedórái üldögélés után Petruc javasolja, hogy másszunk 
ki az árokból a hegyoldalra és kíséreljük meg a bikát a vágásban 
megkeresni, ott kell lennie. Betér-e mostanában még az 
árokoldalra, nagyon kétséges és bizonytalan. Szívesen ráállok az

130



ajánlatra, mert magam is úgy vélem, hogy hozzá kell fognunk 
valami komoly kísérlethez, hogy ezt az öreg bikát lövésre 
kapjam. Nekimegyünk tehát a keserves mászkálásnak, 
tomászásnak. Vágáson a Keleti-Kárpátokban az egymásra 
döntött fatörzsek és azok ágai alkotta torlaszoknak 
elképzelhetetlen útvesztőjét kell érteni, mert az irtás alkalmával 
ilyen helyről csak a legjava fatörzseket viszik el, a csak a tűzre 
való fa a helyszínen marad és valamikorára majd elkorhad. 
Küzdelmes tomászás révén feljutunk a következő gerincre s ott 
megállunk hallgatózni. Petruc, nyugtalan természetéhez és rossz 
szokásához híven, nem marad mellettem, vagy 50 lépésnyire 
tőlem még elmegy, de mindjárt visszajön és azt mondja, hogy 
alatta egy tízes bika és két tehén ugrott meg. Hallom is 
zörgésüket és nehány perc múltán vagy 400 lépésről látom a 
bikát a völgy túlsó oldalán, a magas erdőnek egyik puszta kis 
árkában hegynek kapaszkodni. Úgy vélem, hogy ez a nagy 
bikának kontárbikája lehet, és mindjárt továbbtornászunk a 
borzasztó fatömkelegben, az öreg bikát keresve. Közben 
ismételten bőgök, hogy ezzel a tovahaladásunkkal okozott zajt 
palástoljam. Egy helyen sok friss nyomot, frissen megdörgölt és 
összetört fiatal fenyőfákat találunk, s orromat megüti a 
szarvasok erős, rigyető szaga. Azt hiszem és attól tartok, hogy 
közel jártunk a látatlan öreg bikához, és -  sajnos -  elzavartuk.

Ezek után a Halas-patak völgyében, a bármi ösvény híján 
járhatatlan vágásban már nincsen mihez fognunk, lemegyünk a 
sok akadályon át a patak felső szakaszához, és az öreg erdőn át, 
a már néhányszor megjárt, régi ösvényen végig visszatérünk a 
kalibához.

Délelőtt 10 óra van, s a kalibától keletre még mindig vígan 
bőg az odavaló bika. Most már szeretném ezt megnézni, úgy 
látszik, ez idén be kell vele érnem, ha ugyan elég derék bika. 
Egyébként aligha lehet valami hitvány bika, hiszen azt mondják
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róla, hogy tizenhatos. Az első gerincre érve beledudálok a 
kürtbe, mire alulról, az árokból egyszerre két bika felel. 
Hangjukról hallom, hogy egyikük a főbika, ennek kell, hogy 
tehene is legyen, a másik kontárbika. Az első gerincen nagy 
óvatosan, lassan, csendesen lejjebbereszkedve, a bikához 
lövéstávolságra, talán csak 100-150 lépésnyire jutunk. 
Öregesen, röviden egyet-egyet bőg, miközben jóval lejjebb a 
másik vele egyre-másra felesel. Meglátni azonban egyiket sem 
sikerül, hiába mászkálunk a sziklás gerincen ide-oda, hiába 
bújunk ki egyes sziklapárkányokon a mélység fölé, a bikák 
takarásban vannak, sőt úgy vélem, hogy már leheveredtek. Egy 
őzsutát látok idei bakgidájával, semmi egyebet.

11 órakor felhagyunk a meddő kísérletezéssel és 
visszamegyünk a kalibához, miközben halljuk, hogy a két gerinc 
között, a névtelen árokban egy harmadik bika is megszólal. Ez 
is csak kontárbika lehet.

Délután ‘/23-kor lemegyünk a kalibától keletre, az első 
gerincen, és ahonnan nehány napja a heverő tehenet néztük, 
érzésem szerint letelepednék lesni. Petruc azonban rábeszél, 
hogy tovább, lejjebb, az árokoldal következő hajlatába menjünk. 
Ösvény híján, sziklákon mászkálva és széldöntötte 
fenyőtörzseken át tornászva, lemegyünk oda, ahova Petruc 
indítványozta és ott lesbe ülünk. Az idő, sajnos, megint 
kedvezőtlen, sötéten felhős és szemereg az eső. Messziről, az 
árok túlsó oldalán két őzsutát látunk. Az egyik még vöröses, a 
másik már szürke. 4 órakor halljuk, hogy a fölöttünk lévő 
hajlatban, ott, ahol én akartam elülni, bőg a bika. Nincs tőlünk 
messzebb 100-150 lépésnél. Petruc persze rögtön nekimenne, 
de ebbe nem egyezem bele, mert a vágásban, az epilobium alá 
rejtett sok hulladékfán zajtalanul járni képtelenség, s a bikát 
csak elzavamók. Ugyanakkor messze alattunk, az árokoldal 
alsó részén is bőg egy bika. Egy óra hosszat váijuk, hogy a
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fölöttünk bőgő bika lejjebb vonulva alattunk megjelenjék, de ezt 
nem teszi meg, hanem elhallgat és fogalmunk sincs, hová lett. 
Petruc kérésének engedve mégis átmászunk a fölöttünk lévő kis 
mellékgerincre, szétnézünk, de a bikát sehol sem látjuk. Hangját 
sem halljuk, csak a másik, valószínűleg a kontárbika, messze 
lent bőg szorgalmasan.

6 órára jár az idő, fél óra múlva sötétedik, hát felvergődünk 
az embermagasságú, sűrű epilobiumban a sok akadályon át az 
ösvényre, s ezen lassan hegynek mászunk. Egyszerre az 
ösvénytől balra, a kalibavölgy felől, de közelemben böffent egy 
tehén. Rögtön belebőgök a kürtbe, mire mellette a látatlan bika 
alig 50-60 lépésről felel. A tehén ismételten böffent, és távolodó 
hangjáról tudom, hogy a szarvasok velünk párhuzamosan 
vonulnak hegynek, tehát mi is feljebb iparkodunk. Egyszerre az 
ösvényen látom friss ősapájukat és érzem rigyető szagukat. Nem 
messze előttem vonulnak az ösvényen egyre feljebb. Amennyire 
csak lehet, iparkodom utánuk. A bika közben egyet-egyet 
morog, röviden bőg. Feljebb kerülve a csapákról látom, hogy a 
szarvasok szétváltak, a tehén jobbra letért a vágásba, a bika a 
gerincen felért a keresztösvényre és azon északnak fordult. 
Mindig a nyomában vagyok, zajtalanul lopakodom gyorsan 
utána. A bika még vagy 200 lépést az ösvényen haladt, aztán 
hegynek fordulva, a Topcilor-völgy irányába vonul el. Alig 100 
lépésnyire tőlem még néhányszor morog, de fák és bokrok 
lombja takarja, nem látom, és egyébként is már fogytán van a 
világosság. Amikor a csapa eredménytelen követésével 
kénytelen-kelletlen felhagyok, lent, az árok közepe táján a 
harmadik bika kezd bőgni.

Este 8 órától úgy szakad az eső, hogy csak úgy ropog a 
kaliba teteje.
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Szeptember 29. Második régi, kabalás napom! Egész éjjel esett 
az eső, csak hajnali í/26-ra állt el. Azután is olyan sűrű a borulás, 
hogy az erdőben csak ‘/47-kor világosodik. Bár semmi 
reményem ilyen pocsék időben vaddal találkozni, a dagonyás 
úton felcserkelek egy hegyhátra, végigmegyek Topcilorban a 
vágáson -  ott messziről, a völgy túlsó oldalán, két őzet látok 
aztán a két gerincen és köztük a névtelen árok fölött egy 
darabig álldogálok, üldögélek, hallgatózom és nézem a 
hegytetőket takaró felhők gomolygását és a völgyekből 
feltóduló köd torlódását, de szarvast nem látok és nem hallok. 
Petruc, aki már virradás előtt kint volt hallgatózni, azt mondja, 
hogy mélyen lent, az első gerinc alatt még sötéttel bőgött egy 
bika.

9 órára visszatérek a kalibába forró teát inni és nagy tüzet 
rakni, mert még a kalibában is úgy érzem először, hogy hideg 
van.

Délben a kaliba közelében riaszt egy őz. Kiszaladok 
megnézni, mi az oka perlekedésének, de nem látok semmit.

Délután is még borús az idő, de a felhők magasabban 
járnak, s a levegő nagyon lehűlt. Mivel a névtelen árok 
járhatatlan, úgyszólván megközelíthetetlen aljában szokott 
mostanában két bika bőgni, a mai délutánt ezeknek szánom, és 
az árok mellett, a déli gerincen mélyen leereszkedem az 
úgynevezett vágásba. Ösvény híján a sziklás talajon, 
széldöntötte, hatalmas fatörzseken és azok égnek meredő 
gyökérzetén át, helyenként a puha földbe, mohába, látatlan 
gödrökbe, elkorhadt farönkökbe süppedve, hol fiatal fenyőfák 
szúrós sűrűségén átbújva, hol embermagasságú epilobiumon 
átvergődve, mászunk, ereszkedünk lefelé. Örülünk, amikor itt- 
ott egy darabon szarvasforgón mehetünk végig, mert ahol 
szarvas jár, az ember is el tud menni, de járunk olyan helyeken 
is, ahol a szarvas nem tudna elmenni. Aztán az árok
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félmagasságában, a főgerincnek egy elágazásán, ahonnan több 
irányba messzire el lehet látni, letelepedünk és várunk. Messze 
mögöttünk, a kalibaárok túlsó oldala fölött egy bika kétszer 
megszólalva, egyet-egyet bőg, majd velünk szemben, a névtelen 
árok tőlünk átlag 400 lépésnyire eső, északi oldalán is felel egy 
bika bőgésemre, de látni megint csak semmit sem látunk.

6 órakor, vagyis fél órával sötétedés előtt, el kell hagynunk 
figyelőhelyünket, mert okvetlen még addig kell túlesnünk a 
küzdelmes visszamászáson, amíg látunk. Mire a kalibához 
érünk, mégis már sötét van.

Este 9 óra felé, mélyen a kaliba alatt, az árokban három 
bika bőg és vígan felel bőgésemre.

Szeptember 30. A harmadik kabalás nap! Éjfél körül megint 
megeredt az eső és szakadatlanul sűrűén esik reggel is, sőt 
egész délelőtt, sőt egész nap. Fél délelőtt a szél is erősen fúj, 
ide-oda fordul és nem ereszti ki a füstöt a kalibából. Az ember 
nem tehet jobbat, mint behunyt szemmel a lócán heverni és 
pipázni. A pipafüstnek a füstös kalibában valami különös jó íze 
van. Amikor eláll a szél és az égő fahasábok füstje megint 
kiszáll a kalibából, szalonnát sütök és teát főzök. Ez ma 
egyetlen foglalkozásom. Még mosakodni sem lehet, a kalibában 
nem akarok sarat csinálni, odakint, a szakadó esőben meg hideg 
van. A mosakodás itt egyébként is felesleges fényűzés, hiszen a 
kalibában egyre száll és mindent belep a fehéresszürke hamu.

Délután ‘/25-re küldönc jön a kalibába Brunhuber 
kapitánynak azzal az üzenetével, hogy Popescu Görgényből 
Ratosnyára telefonált: a király engem megismerni óhajt, ezért 
holnap este Szászrégenben, az állomáson, szalonkocsijában 
fogad. Erre nem tehetek egyebet, mint rögtön útnak indulni. 
Sűrű esőben lesietek a Seku-patak völgyébe s onnan az
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iparvasút magától leszaladó, fékezhető kocsiján lehajtok a 
faluba.

Október 2. Tegnap tehát Szászrégenben voltam, s a király 
meghívott Görgénybe egy szarvasbikára. Megismerkedtem 
Popescuval és megnéztem kiváló szarvasagancsait. A 
legderekabb 212 pontos. Láttam Szászrégenben egy német 
vadász által mostanában elejtett nyolcas bika csodálatosan nagy 
agancsát; ennek pontszáma 190. Wied herceg Görgényben egy 
208, a király egy 197, fia egy 201 pontos agancsú bikát lőtt. 
Éjfél után 2 órára értem vissza Ratosnyára, csak három órát 
aludtam, az iparvasút hajnali 6 órakor induló vonatával 
feljöttem a Seku-patak völgyébe, és '/48-kor a Topcilor- 
völgyben kezdek alulról fölfelé cserkelni. Amikor a vonatról 
leszálltam, mindjárt láttam hat őzet; egy sutát két gidával a 
Topcilor-völgy legalján, s egy másik sutát ugyancsak két 
gidával a Seku-patak túlsó oldalán, a szomszédos területen. 
Ugyanott bőg két bika, s a névtelen árok és Topcilor-völgy 
között, valahol a gerinc alsó részén is bőg egy bika. Ezeket 
meglátni azonban nem sikerül.

Sok komisz akadályon át mászunk a Topcilor-völgyben, 
majd déli oldalán a vágásban fölfelé, míg csak fel nem jutunk a 
cserkészösvényre. Ennek magasságában kevés hó borítja a 
földet, és látjuk, hogy még feljebb az erdő havas.

Az idő még mindig nem változott meg, borús, ködös, vizes, 
és ma reggel fönt, a hegyeken eső helyett darás hó esik. Az 
ösvényen a névtelen árok fölé kerülünk és onnan is halljuk, 
délelőtt V2IO óra tájban a Seku-völgyben bőgő bikákat. Több 
helyen találunk friss szarvasnyomokat. Van itt nehány szarvas, 
de ezek valami okból csak éjjel csatangolnak, nappal 
megközelíthetetlen helyeken bújnak meg, s nem lehet velük
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találkozni. Ez errefelé azonban nem rendes szokásuk -  amit 
Petruc is hangoztat -  vagy farkasoktól félnek, vagy másvalami 
okozza bizalmatlanságukat. Délelőtt 10 órára a kalibához érünk.

Délután ^3 -kor alig 80-100 lépésnyire a kalibától riaszt egy 
őzbak. Kimegyek a puskával, szétnézek, de csak egy sutát látok 
a gidájával. Pedig a baknak a hangját hallottam. Aztán 3 órakor, 
az ösvényen a névtelen árok felé tartva, cserkelni indulunk. Meg 
akarjuk már kísérelni az alján bőgő két bika belopását. Azért 
lemászunk mellette az északi gerincen. Ösvény híján megint 
olyan förtelmes akadályokon és torlaszokon kell kézzel-lábbal 
dolgozva áttomásznunk, hogy már Petruc is sokallja a dolgot, 
és a maga jószántából, meggyőződéssel kijelenti, hogy ebből 
elég volt, ide nem jövünk többet. Hiábavaló is volt a nagy 
fáradság, nem találtunk a gerincen olyan helyet, ahonnan a 
vágásnak elég nagy darabján lehetne végiglátni, s amíg ott 
jártunk, bőgést nem hallottunk.

5 óra felé kedvetlenül visszafordulunk és felmászunk az 
ösvényre, ahonnan elindultunk. Amint felértünk 146-kor, mélyen 
alattunk megszólal két bika. Az egyik folyvást és sokat bőg, 
ennek kell a kontárbikának lennie, a másik bizonyára a főbika, 
csak időnként szól egyet. Mivel egész délután szemergett az 
eső, alaposan átázott ruhában térünk be 6 órakor a kalibába 
szárítkozni.

Este 8 óra felé, sötétben, alig 150 lépésnyire a tűztől 
világító kalibától néhányszor, öregesen bőg egy bika.

Legfeljebb még két napig vadászom ezen a területen, aztán 
megyek Görgénybe, a királyi ajándékbikámat meglőni.

Október 3. Kiderült! Sajnos elaludtam, az óra berregését nem 
hallottam és embereim nem mertek felkelteni. Amikor Petruc 
szólt, hogy a dagonya tájékán bőg egy bika, már 
megvilágosodott. Öltözködésem és készülődésem 15 percig
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tart, nem is reggelizem, és W-kor sietünk a dagonya felé, noha 
bőgést már nem hallunk. Ámde az ösvényen a sok bükkharaszt 
megfagyott és zörög a cipőtalp alatt. Ahol nincsen haraszt, a 
fagy nedvességet szívott ki a földből és kristályos jégkéreg 
képződött rajta. Ennek ropogása is messzire hallatszik. Nagy 
óvatosan cserkelünk fel a hegyhátra, majd a Topcilorban a 
vágáson végig, aztán a névtelen árok fölött vissza, a kaliba felé, 
de nem látunk és nem hallunk semmi vadat.

Eddig az volt a baj, hogy esik az eső, most a derült, hideg, 
csendes idő ellenére sem hallunk bőgést. Biztos, hogy ez a 
Halas-pataki terület -  legalábbis az idén -  nagyon silány. Kevés 
rajta a szarvas, és ösvények híján annak a kevésnek sem lehet a 
közelébe férkőzni. Megint kék eget látunk, a Kelemen-havast 
hó borítja és verőfény van az erdőn. Délelőtt 9 órakor megint a 
kalibában vagyok.

Délután '/22-kor indulok el a kalibától, mert emlékül az itt 
töltött sikertelen két hétre legalább nehány fényképet akarok 
készíteni erről a szép vidékről. Erre ma nagyon alkalmas az idő, 
mert nyugatról süt a nap és keletnek szép felhők vannak. 
Felmegyek a kaliba fölött a hegyhátra és a Topcilor fölött a 
sziklákon átvezető ösvényen cserkelek le a névtelen árok felé. 
Aztán az árok déli oldalán, a gerinc alatt, a vágásban azon a kis 
párkányon, amelyen egyik este sokáig egy szarvastehenet 
nézegettem, elhelyezkedünk és figyeljük velünk szemben és 
alattunk az árokoldalakat. Látunk is két tehenet egy-egy 
borjúval nyugodtan legelészni. Bika nincs velük. Ezek már túl 
vannak a rigyetésen, sőt úgy vélem, a bőgésnek -  legalábbis itt
-  vége. Az este nagyon hűvös, csaknem hideg, s a levegőnek 
mintha hószaga volna. A szarvasteheneken felül ma még csak 
egy császármadarat láttam.

Az utolsó estét töltöm ebben a kedélyes kalibában, amely 
két hétig jó szállásom volt. A tűz kellemesen melegít, szeretem
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nézni a parazsat s a lángok játékát. Ha még egy kárpáti bika 
agancsát is nézegethetném, tökéletes lenne a hangulat és teljes a 
boldogság, de hogy két hétig vadászva, lőhető bikát még csak 
nem is láttam, mégiscsak bánt és sajnálnom kell a kárba veszett 
időt. Olcsón vadásztam, de siker nélkül, tehát mégiscsak a 
legdrágábban.

Este lármásan huhog a kaliba mellett az uhu, az idén itt 
utoljára hallgatom. Késő este aztán odakint álldogálva várom, 
hogy bikabőgést halljak. Csillagos az ég és világít a hold, mint 
két héttel ezelőtt, amikor itt vadászni kezdtem. A völgyek 
aljából felhallatszik hozzám a patakok halk zúgássá tompult 
csobogása, más hang már nincsen. A bikák hallgatnak vagy 
talán már nincsenek errefelé.

Október 4. Tegnap azzal kezdtem naplómat írni, hogy 
„kiderült”, ma azzal kell kezdenem, hogy „beborult”! Éjjel 4 
órakor kelek, cókmókomat összecsomagolom és lecipelésre 
átadom két napszámosomnak, aztán 5 órakor, lámpással magam 
elé világítva, Petruc-kal a Halas-patak felső része felé ballagok. 
Egy óra múltán a Halas-pataki vágáson át menetelünk, s amikor 
már fél órával később a Zepode Piaié nevű árok fölött a tetőn -  
ahol a favágók mostanában darabolják, vágják a döntött fákat -  
végigmegyünk, tökéletes a téli reggel hangulata. Esik a hó, 
ködös a levegő, az irtásban a földet, farönköket, ölekbe rakott 
hasábfát és ágrakásokat két ujjnyi hóréteg borítja, egyébként is 
hideg, szürke a táj. A felhők megint alacsonyan járnak, a 
hegyormokat, hegyhátakat súrolva, darabokra szakadoznak.

A Valcaluca nevű völgy felé érünk és, bármi út vagy ösvény 
híján, egy sziklás gerincen mászunk, tornászunk lefelé, míg 
végre egy cserkészútra érünk. Ezen aztán a Valcalucának egy 
részét végigkeresem. Nagyon sok szarvasnyomot találok, de 
szarvast nem látok és bőgést sem hallok. Ellenben messziről
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hallok és látok két hajkurászó, csaholó kutyát. Ezenfelül csak 
egy átlagos minőségű őzbakot és egy sutát a gidájával látok és 
egy császármadarat röptetek fel.

9 óra felé leülök egy tuskóra reggelizni. Szegény Petruc 
lázas betegen, látszólag testileg-lelkileg letörve mellettem ül, 
fejét tenyerébe hajtja és magában mondja: - A nagyságos úr jó 
vadász, én jó vadőr, mégsem lőttünk bikát, mert nem volt a 
szerencse! S ez az igazság, nekem a vadászatban nincsen 
szerencsém! Milyen pompás bikákat lőtt a környéken egy sereg 
külföldi, vacak puskás, ügyefogyott alak, s nekem nem jutott 
egy sem!

Meredek hegyoldalon, öreg erdőben ereszkedünk le a Seku- 
patak völgyébe, a vasúthoz, ahol a kis személyszállító kocsi már 
vár és V211-re levisz a faluba.

Nem volt szándékom ma még vadászni, de az erdőmérnök 
és Klőzel javasolja, hogy délutáni cserkészetre a Jód nevű 
kerületbe menjek. Ez a Maros bal partján, Görgény felőli 
oldalán van, és egyike az uradalom legvaddúsabb területeinek, 
ahol azonban rendszerint csak Bánffyék és Klőzel lövik a 
bikákat. Szívesen ráállok az ajánlatra, hiszen már mindenképpen 
kellene itt valami bikát lőnöm, bár az idő komor, borús és 
időnként vékonyan szemereg az eső. Ebéd után, ViS-kor indulok 
a faluból, a Jód-patak völgyén egy darabon ló által húzott kis 
vasúti kocsin megyek fölfelé, aztán Győri erdőőrtől kísérve, a 
patak jobb oldalán, meredek hegyoldalon, ősbükkösben egy óra 
hosszat kapaszkodom fel egy ősfenyves borította gerincre. Ezen 
jó darabon továbbhaladva kiérek a mindvégig nagyon meredek 
hegyoldalon a vágásba. Kísérőm, sajnos, olyan zajosan jár, mint 
valami patkóit ló. Ezek az emberek nem járnak, hanem 
botlábukra ejtik testüket. Minden lépésük, még a földön is, egy- 
egy dobbanás. Sötétig ugyanannak a fövölgynek keleti oldalán 
egy sor meredek árkon át cserkelek és több részletben összesen

140



tizenegy szarvast látok, tehát többet, mint a Halas-pataki 
kerületben tizenöt nap alatt. Ámde a szarvasok között lőhető 
bika nincsen, csak két nyársas és csupa tehén és borjú. Hogy 
ezek maguk járnak, bika nélkül vannak, azt mutatja, hogy a 
rigyetés ezeken a területeken véget ért. Két árok között, a 
gerincen egy darabig üldögélek, várom, hogy az idő múljék, 
mert túl korán járunk -  az erdőőr szerint -  a legjobb helyeken, 
és kihasználom az időt naplóírásra. Egyszerre kísérőm megérint 
és egy őzbakot mutat, amely alattunk vagy 40 lépésnyire sétál át 
a gerincen. A bak természetesen észrevesz és riasztva távozik. 
Késői alkonyattal az árkok alsó részéből időnként egy-egy 
bőgés hallik. Vagy négy-öt bika szólal meg ily módon ímmel- 
ámmal. Sötéttel érünk fel a hegytetőre, egy fennsíkra, majd a 
Pojana-Borta nevű nagy rétre s ennek szélén a kalibához, 
amelyben Klőzellel találkozom s az éjszakát töltöm. Ő más 
irányból jött oda, ugyancsak eredmény nélkül cserkelve. Itt is az 
uhu adja az altatódalt.

Október 5. Még csak gyengén dereng, amikor 6 órakor a 
kalibától elindulok. Derült az ég, szép reggel ígérkezik. Győri 
erdőőr már egy órával előbb kint járt és jelenti, hogy a Jód- 
patak völgyében vígan bőgnek a bikák. Két uhu száll el 
fölöttem, s a rét szélén fára ülve huhog. Még a fennsíkon, de 
már a vágásban járunk, amikor két őz, egy suta a gidájával ugrik 
meg előttem, és lent a völgyben egy bika egyszer-kétszer 
röviden bőg. Nem sok mondanivalója van, mert csakhamar 
elhallgat. Aztán amerre este feljöttünk, arra ereszkedünk lassan 
le. Az egyik árokban egy fiatal tehén és nyomában egy nyolcas 
bika vagy 40 lépésnyire jön a meredek hegyoldalon alám. Fiatal 
kora ellenére a bika testalkatra rendkívül erős. Hogy 
továbbmehessek, öregesen bőgve riasztom el. A bika elfut, a 
tehén a helyén marad s csak azután távozik, amikor -  hogy
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továbbcserkelhessünk -  neki mutatkozunk. Aztán még egy 
szarvastehenet és egy őzsutát látok, és '/29-kor lent vagyok a J- 
Jód-pataknál, majd '/ílO-kor Ratosnyán, Klőzelék házában. Ott 
kapom az értesítést, hogy Popescu 12 órakor Szászrégenben 
vár, hogy együtt menjünk fel Görgénybe. Tehát sietősen 
készülődöm, hogy elérjem a Régenbe 11 órakor induló vonatot.

Laposnya 
(Maros-Torda megye)

Október 5. Délután ‘/42-kor Boer István kolozsvári 
biztosítótársasági igazgató, ugyancsak királyi vadászvendég, 
autóján indulok harmadmagammal Szászrégenből Görgény- 
szentimrén át Laposnyára, ahová ’/24-kor érkezem. Az út oda 
42 kilométer, de Görgénytől a hegyek között, a Görgény-patak 
kanyargós völgyében, bár szépen rendben tartott, mégsem 
alkalmas a gyors hajtásra. Popescu, szászrégeni polgármester és 
a királyi vadászterület gondozója, még egy vadászvendéggel, 
Trutia Jenő, szászrégeni közjegyzővel az iparvágányon 
motorkocsin jött velünk, úgyszólván párhuzamosan.

Laposnya a román király vadásztanyája. Jókora lapos föld a 
hegyek között, két patak egymásba torkollásánál, rajta a fából 
épült, mesésen kedves, szép királyi vadászkastély, s körülötte, 
tisztes távolságban, az ízlésesen megépített faházak egész sora; 
külön épület Spiess udvari vadászati igazgató számára, 
nyaralószerű, külön házban Popescu lakása, a vendégek 
lakóháza, ebédlője, társalgója, a személyzet lakásai, 
gépkocsiszínek és egyebek.
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Már Görgénytől Laposnyáig meglepett a hegyek 
alacsonysága a patakmedrek szintjéhez képest, a széles völgyek 
és az enyhe lejtők. A Maros-menti meredek, magas, vad 
hegyekhez képest a görgényi hegyvidék, főképpen Laposnya 
körül a hosszabb vonalak, a szélesebb csíkok, a 
terepváltozatokban lassúbb átmenetek alkotta táj szelídebb.

A telepre érve méltó fogadtatásban részesülünk. Egy szelíd 
szarvasüsző odajön hozzánk, mindenkit sorra végigszaglász, 
megkerüli néhányszor az autót, ennek minden részébe beledugja 
az orrát, szívesen tűri Popescuné ölelését, simogatását, s amikor 
leguggolok, hogy hátizsákomból hamar elővegyem 
fényképezőgépemet, hátulról hozzám jön és kabátom övén a 
bőrgombot harapdálja. Természetesen egy sor fényképet 
készítek róla.

Laposnyáig és rajta túl a völgyekbe még messzire iparvasút 
vágánya vezet. Félórai kicsomagolás és készülődés után Jacob 
fövadásszal egy kis motorkocsin elhajtatunk vagy hét 
kilométernyire az egyik völgybe, aztán leszállunk, és egy széles 
árokban, két oldalt alacsony vágás borította, nehány száz 
méternyi széles lejtők között cserkelünk hegynek. Félórás 
csendes ballagás után tőlünk balra, vagy 200 lépésnyire, a 
hegygerinc alatt egy tehenet a borjával látunk. Aztán ezektől 
vagy 100 lépéssel odébb, a gerincen egy másik tehenet fedezünk 
fel. A vadat természetesen a vágásban itt is nagyrészt a magas 
növényzet, főképpen málna és epilóbium takarja; kidűlt fák 
égnek meredő gyökerei, hatalmas tuskók és rönkök is akadnak. 
Az utóbb felfedezett tehén közelében, tőlünk vagy 250 
lépésnyire, egyszerre csak egy jókora agancsot látunk a 
takarásból az ég alkotta háttérbe meredni. Aztán a bika feje is 
láthatóvá válik, többi részét azonban állandóan takarja a kárpáti 
vágásokat jellemző, mindenféle összevisszaság. A bika időnként
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egyet-egyet bőg, kis darabon ide-oda jár és közben nekiszalad 
egy tehénnek, de az kitér előle.

A fövadász megkérdez, meg akarom-e lőni a bikát. 
Habozok és inkább nemet, mint igent mondanék. Egyrészt nem 
akarnék Görgényben egy cserkészettel már végezni, másrészt a 
bika kárpáti viszonylatban csak másodrangú. Páratlan 
tizenkettesnek nézem, látom, hogy nincsen jégága, de az egyik 
koronában három, a másikban négy ágat vélek látni. Ezt 
pontosan megállapítani nem tudom, mert a bika folyvást mozog, 
agancsos feje hol eltűnik, hol felbukkan. Miközben egy vastag 
farönk mögött guggolva, lövésre készen nézegetjük, egyszerre 
csak a tehén -  mintha valamit észrevett vagy valamitől megriadt 
volna -  megugrik, elfut, s a bika követi. Szinte 
megkönnyebbülök, hogy megszűnt a kísértés a könnyű és gyors 
siker alkalmát kihasználni és egy közepes minőségű bikával 
beérni.

Továbballagunk az árokban, és vagy 300 lépéssel feljebb, 
annak katlanszerűen kiszélesedő felső végében, a fövadász 
javasolja, hogy telepedjünk le egy darabig várakozni. Az árok 
egyik oldalán, a gerincen túl, valamint fölöttünk is vagy 200 
lépésnyire, öreg szálas erdő van, ahonnan a vad esténként kijár 
a vágásba. Megint hatalmas korhadó farönkök és tuskók között 
üldögélünk a földön. Eltelik vagy negyedóra teljes csendben. 
Egyszerre ott, ahol az imént a szarvasokat láttuk, a gerincen 
bőg egy bika.

- A bika megint ott van, előbbi helyén -  mondja a fövadász 
- ,  cserkeljük be, és nézze meg az igazgató úr közelebbről, hátha 
mégis megtetszik és meglövi!

Erre szívesen ráállok, mert ha nem is lövök a bikára, 
minden találkozásom, megfigyelésem, tapasztalatom a 
szarvasokkal kívánatos, megbecsült élményem. Tehát lassan 
felmászunk az árokoldalon az öreg fenyves szélére, a gerincre
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és azon nagy óvatosan a bőgő bika felé lopakodunk. Közben 
halljuk, hogy a következő völgyben, alattunk még két bika 
vígan bőg. Ezen a gerincen is dűlt fenyők fölött és alatt kell 
elmásznunk, amíg a bőgő bikát vagy 100 lépésnyire 
megközelítjük. Most már megnézhetem pontosan. Páratlan 
tizennégyes. Jégága nincsen, de agancsának egyik oldalán a 
koronában öt, a másikban négy, nem valami hosszú, ág van és 
igen hosszú mind a két szemága. A bika csuhája szembeötlően 
világos, csaknem sárgásszürke, tehenei hozzá képest 
sötétbarnák.

A fővadász lőhető bikának tartja, bár elismeri igazamat, 
amikor azt mondom, hogy négy-ötéves, fiatal bika. Ennek 
ellenére olyanformán beszél, hogy talán mégis meglőhetném, 
mert nem biztos, hogy ennél derekabbat is fogunk látni.

Habozom! Négykézláb még nehány lépéssel közelebb 
csúszom, egy vastag fenyőrönk mögé lapulok és nézem a 
felhevült bika viselkedését. Szüntelenül mozog, kis darab 
területen ide-oda jár, hol bőg, hol a körülötte álldogáló és 
nyugodtan legelésző négy tehén egyikének nekiszalad. A 
tehenek azonban kitérnek előle, elugomak, s a bika folytatja 
izgatott járkálását, bőgését. A völgy aljában a látatlan másik két 
bika folytonos bőgésével ingerli.

Jó sokáig nézegetem a szép jelenetet. A bika néhányszor 
olyan szépen keresztbe áll, hogy úgy lőhetném meg, ahogyan 
akarnám, de nemigen akarom. Közben nyugtalanít annak a 
lehetőségnek a gondolata, hogy ennél derekabbat az idén 
esetleg már nem látok és utólag sajnálhatom ezt az elmulasztott 
alkalmat. Utóvégre egy ötágú, koronás agancs nem rossz trófea. 
Aztán a szerénytelenség gondolata is bántja lelkiismeretemet, 
mert jól látom a fövadász arcán, szemén, hogy nem bánná, ha a 
bikát meglőném.
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Változik a helyzet. A tehenek a hegyoldalon lassan lefelé 
vonulnak, és az egész jelenet, a tehenek közönyös viselkedése, s 
a bika izgatott járkálása, bőgése, nekiszaladása, 30-40 lépésre 
eltávozása, majd visszatérése már nem előttem a hegygerincen, 
hanem jobbra alattam, ugyancsak körülbelül 100 lépésnyire, a 
hegyoldalon ismétlődik meg, ahol egy terephajlatban és a sűrűbb 
és magasabb növényzetben több a szarvasok takarása és 
ritkábban látom a bikát egy-egy pillanatra tisztán.

Alulról az egyik vetélytárs bőgése mintha közelebbről 
hallatszanék. Múlik az idő, s már javában alkonyodik.

Aztán érzem, hogy a szél iránya változik, időnként éppen a 
szarvasok felé fuj, s félő, hogy szagot kapnak. Erre lövéshez 
készülök és a véletlenre bízom a dolgot; azt mondom 
magamnak, hogy ha a bika keresztbe fordulva, puszta helyen 
szépen megáll és biztos lövésre ad alkalmat, mégis meglövöm.

Ámde a bika ugyanakkor velem szembefordulva megáll, 
agancsát hirtelen hátrahajtva, nyakát kinyújtva, magasra emeli 
az orrát, s a messzelátóval jól látom ijedtségét, amint szimatol, 
majd riaszt és nehány lépést elfut. Szagot kapott tőlünk!

A tehenek a bika riasztásával egyáltalán nem tőrödnek, 
nyugodtan helyükön maradnak és legelnek. A bika sem megy 
tőlük tovább 30-40 lépésnél - csak nem hagyja ott a teheneit! 
takarásban megáll és egyre riaszt. Nagy bajban van! Tudja a 
veszélyt, menekülne, de tehenei nem tudnak semmiről, helyben 
maradnak, s a bika nem mehet el.

Végre, amikor a világosság már nagyon fogytán van, 
megoldódik a helyzet. A tehenek is tudomást szereznek a 
veszélyről, és az egész társaság -  előbb a tehenek, mögöttük az 
izgatott bika -  alattam vagy 80 lépésnyire, a hegyoldalon lassan 
keresztbe futva a közeli fenyvesbe menekül. Vége az 
előadásnak, mehetünk haza. Leereszkedünk a vágásban
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szarvascsapákon abba az árokba, amelyben felcserkeltünk, 
leballagunk benne a fóvölgybe a vágányhoz és a motoroskocsin 
lehajtunk Laposnyára.

Október 6. Bár errefelé -  kelet-európai időszámítás szerint -  
csak 6 óra felé virrad, éjjeli 4 órakor kelek és kitűnő 
kísérőmmel, a fövadásszal 1/25-kor indulok, mert -  úgy mondják
-  messzire kell mennünk. Holdvilágos, csillagos, hideg az 
éjszaka. A föld keményre fagyott, vastag rétegén kopog szöges 
bakancsunk talpa. Legalább 6 fok van fagypont alatt. A füvet 
fehérre festi a dér. Ez is amikor rálépünk zizegve ropog, s 
amennyire csak lehet, csendesen, szótlanul ballagunk egy régi 
szekérúton, a nagy kiterjedésű vágásban, enyhén emelkedő 
terepen fölfelé. Sehol egy hang, nagy a csend. Egy óra múltán a 
vágás szélével párhuzamosan, öreg fenyvesben járunk. A magas 
fák árnyékában nincs olyan hideg, mint a szabad ég alatt, s a 
föld nem fagyott meg. Valahol messze előttünk, feljebb, 
megszólal egy bika és időnként bőg.

Ötnegyed órát jártunk, még csak nagyon gyengén dereng, 
amikor az öreg erdő szélén egy magas lesállványhoz érünk, erre 
felmászunk és várunk. A fövadász halkan szól, hogy Károly 
király az idén egyik bikáját erről a lesállványról lőtte.

Kisvártatva előttünk vagy 80 lépésnyire, a vágásban valami 
morgást veszünk észre és a hajnali szürkületben csak a 
messzelátóval sikerül két lassan ballagó tehén nagyon 
homályosan látszó alakját felfedezni.

A lassú derengéssel kezd az erdő megelevenedni. 
Mögöttünk, a sötét, öreg fenyvesben, két irányban két bika bőg. 
A fövadász súgva mondja, hogy ezek kijönnek a vágásba. 
Előttünk vagy 150 lépésnyire a terep egy széles, hosszú árokba 
lejt, s ezen túl, az árok ugyancsak magasra nyúló, másik oldalán 
is kezd egy bika a vágásban bőgni.
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Az imént látott két tehén eltűnt. De az egyik bika az öreg 
fenyvesből tőlünk jobbra kiért a vágásba és bőg. A 
messzelátóval sikerül a még mindig csak igen homályosan látszó 
alakját felismerni. Vagy 150 lépésnyire tőlünk szépen keresztbe 
áll, és biztosan meg tudnám lőni, ámde még nem tudom az 
agancsát megítélni. A fövadász azt mondja, hogy derék bika, én 
is annak tartom, de nem készülök lőni, nem akarom 
megkockáztatni egy talán mégsem annyira derék bika elejtését, 
amilyennek az agancsát innen hazavinni szeretném. A görgényi 
bikám agancsa legyen méltó ajándékozójához! Tehát nem 
lövök, s a bika bőgve távozik az enyhén emelkedő terepen 
feljebb.

Halad a derengés, lassan világosodik. A fövadász javasolja, 
hogy a lesállványról másszunk le és a bika után cserkeljünk, 
hogy újra, esetleg közelebbről megnézzük. Szívesen követem 
tanácsát, hiszen nagyon érti a dolgát, ismeri a görgényi bikák 
szokásait és tudja a helybeli lehetőségeket. Közben az 
eltávozott bikán jóval túl és feljebb, tőlünk vagy 300 lépésnyire, 
a vágásban még egy bika kezd bőgni. Körülöttünk a bőgés 
orgonálássá hangosodik. Nagyszerű hangulat! Már világos van 
és bármennyire el lehet látni. Az árok kiszélesedő, felső vége 
felé cserkelünk, ahol a „Tolvajkút”-nak nevezett forrás van.

Az árok túlsó oldala fölött, a gerincen is jól bőg egy bika. 
Ezt még nem láthatjuk, mert, a régi fahordó szekérúton lassan 
egyre feljebbcserkelve, egy jókora, sűrű csoport magasabb 
fenyő mögé jutottunk. A takarás mögül egy darab szabad 
tisztásra kilépve fellátunk a túloldali gerincre, és 
messzelátónkkal megkeressük az ott derekasan bőgő bikát. A 
gerinc élén, a magas növényzetből a teheneknek helyenként 
csak a feje látszik ki, de a náluk jóval nagyobb bika alakjának 
felső része hol itt, hol ott kimered a vágásból. Háttere a nyugati, 
sápadt égbolt. Pompás mozgókép, amint egyre-másra bőgve fel
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s alá jár és fejét fürgén ide-oda forgatva, hatalmas agancsát 
csodálatosan könnyedén hol hátraveti, hol előrebillenti, hol 
jobbra vagy balra fordítja. Ezt a hatalmas bikát látva bezzeg 
nem válogatnék tovább és nem haboznék lőni, de egyrészt 
sokallom a távolságot -  vagy 400 lépésnyire van tőlünk -, 
másrészt az árok aljából nehány hatalmas bükkfa már 
nagyobbára csupasz koronájának gallyazata bár ritkán, de 
mégiscsak takaija.

Cserkelésünk irányát betartva, az árokkal párhuzamosan 
vagy 150 lépéssel, feljebb kell kerülnünk. Ezt megtennünk 
kockázatos dolog, mert vagy 80 lépést egész szabadon, a 
tisztáson kell áthaladnunk, oda pedig a szarvasok a gerincről 
lelátnak. Hogy a bika vesz észre, attól nem tartunk, az nem 
törődik mással, csak teheneivel, és nem tart más veszélytől, csak 
a tolakodó vetélytársaktól. Ellenben a tehenek ilyenkor 
fokozottan éberek és figyelő szemük egyre körbejár. De nincs 
választásunk, mellettünk az öreg erdőben is van szarvas, oda 
nem térhetünk be, mert ha azok észrevesznek és riasztanak, 
éppúgy elárulnak és elrontják dolgunkat, mint ha a gerincen 
bőgő bika tehenei látnak meg. Meg kell kísérelnünk a tisztáson 
való átjutást. Kétrét görnyedve, messziről inkább állati, mint 
emberi alakoknak festve, átmerészkedünk a kis réten, és 
megkönnyebbülten érünk megint egy csoport magasabb fenyő 
mögé. Ezek között egy nyíláson át megint meglátjuk a bikát. 
Erről a helyről már nyugodtan nézegetem, mert elejtésének 
lehetőségét látom. Csak nehány kidűlt, száraz fenyő törzsén 
átlépve kell a takarásból óvatosan kibújnom, hogy egy kis 
gödörféle mélyedésben lapulva, a bikát 250-280 lépésről tisztán 
lássam. Egy kis ügyeskedéssel ez is sikerül, s a földön ülve 
várom a lövés alkalmát.

A bika közben egyre bőg, fel s alá jár, ide-oda hajszolja hol 
az egyik, hol a másik tehenét. Lehet körülötte öt-hat, nem érek
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rá velük törődni és a messzelátóval őket a magas növényzetben
-  amelyből csak a fejük vagy a fülük, vagy az sem látszik ki -  
megkeresni és megolvasni. A bika időnként a gerincen túl 
eltűnik, majd megint előkerül. Hol csak az agancsa látszik, hol a 
feje is, hol egy-két másodpercre egész alakja. Egyre az agancsát 
nézem, azt a kívánatos, pompás trófeát. Vastag szárúnak, 
sötétnek látom, amint az égbolt adta háttérbe meredve, 
mozóképszerűen folytonos mozgásban, minden oldaláról és 
mindenféle helyzetben mutatkozik. Amikor a bika bőgve 
kinyújtja nyakát, vízszintesen fekvő agancsának vége messzire a 
háta fölé ér. Egy pillanatra sem áll annyira nyugodtan, hogy az 
agancs ágait megolvashatnám, csak azt látom, hogy az egyik 
koronában legalább öt, a másikban legalább hat ág van. Jégága 
is van, tehát legalább tizennyolcas.

Lövéshez készülök. Kabátomat magam elé, két száraz 
fenyődorongra teszem és rátámasztom a puskát. Tudom, hogy a 
bikának biztos, nagyon jó lövést kell kapnia, mert a hat és feles 
Schoenauerrel lövök. Várom a biztos lövés alkalmát.

Készülődésemet látva a fővadász halkan kérdezi: Nem 
lesz messze? Megkérdezem, mennyire becsüli a távolságot. Azt 
mondja, bőven 250 lépés. -  Nincs messze! -  felelek.

A bika egyik tehenét hajszolva a gerincről nehány lépést a 
lejtőn lejjebb kerül és egy kis puszta helyen végre megáll. Egész 
alakja egész hosszában szabad. Csak egy-két méternyire előttem 
zavar a célzásban és a tiszta lövésben nehány magas fűszál és 
száraz gizgaz. A golyónak még ezt a veszélyét kell elkerülnöm. 
Két szál kóró között a golyónak szabad utat találva megcélzóm 
a bikát. A távcső hajszálkeresztje egy másodpercig a szíve táján 
áll, s a lövés durran. A bika elejével magasra szökve nagyot 
ugrik, 40-50 lépést a lejtőn keresztbe fut, hirtelen visszafordul, 
30-40 lépést rézsút lefelé törtet, takarásba jut, és egyebet nem 
látunk belőle, lerogyását sem halljuk. De ott kellett valahol
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maradnia, mert látatlanul nem mehetett tovább. A fövadász 
kalapot emel és elismerését fejezi ki: - Nagyon szép volt!

A gerincen a bika egyik tehene nyugodtan áll, hosszúra 
nyújtja a nyakát, magasra emeli a fejét és felénk figyel. Lejjebb, 
az árokoldalon egy bika bőg. Rágyújtok egy darabig nélkülözött 
kis pipámra és a biztos siker tudatában, nyugodtan üldögélek 
helyemen, és várom, hogy egy kis idő elteljék.

Aztán a fövadász nógat, menjünk már a bikához és nézzük 
meg az agancsát. Kis kerülővel cserkészösvényre érünk és ezen 
hamar feljutunk a túlsó árokoldalra. Ennek félmagasságában, az 
elejtett csapatbikától vagy 180 lépésnyire, az egyik kontárbika, 
egy derék tízes álldogál és bennünket néz. Mi is megnézegetjük, 
majd kísérőm a vágásba gázolva egyenest odamegy, ahol a 
dermedt bikát sejti. Ott is fekszik. A magas gazosban csak 
akkor látjuk meg, amikor már mellette állunk. A kis hat és feles 
golyó ott vágott bele, ahová céloztam, és gyorsan végzett vele. 
Páratlan húszas! Kiváló agancsának jobb szárán tíz, bal szárán 
nyolc ág van. Olyan kiváló trófeához jutottam, amilyet ebből a 
vadászati paradicsomból magamnak kívántam és hazavinni 
reméltem. Aztán fényképezésre lehúzzuk a széles ösvényre.

Mivel még nem kelt fel a nap, jobb világítást várva, a bika 
mellett álldogálva, üldögélve beszéljük meg az eset 
körülményeit. Vadászembemek ilyenkor mindig sok mondani -, 
megjegyeznivalója van. Ráérünk! Semmi okunk sietni vagy 
egyebet tenni, mint a bikát nézegetni és a sikernek örülni. Az 
idő múlását az ember ilyenkor semmibe sem veszi. A 
megelégedettség, a boldogság érzése tölti el egészen.

Nemsokára felkel a nap. Derült, patyolattiszta idő van. A 
levegő friss, csaknem hideg, s egy igen jó hangú bika az öreg 
fenyvesben, amelynek széléről lőttem, vígan bőg. A kürtbe fújva 
felelek neki, s egy darabig feleselgetünk egymással. Még várok, 
hadd emelkedjék a nap magasabbra. Verőfényes, pompás őszi
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reggel! Derű a Keleti-Kárpátoknak ezen a gyönyörű vidékén és 
derű a szívemben.

Mire aztán a fényképezéssel végeztem, s a bika fejével 
elindulunk Laposnya felé, VilO-et mutat az óra. Lefelé menet 
még egy fiatal nyolcas bikát látunk a vágásból lassan, 
kényelmesen az öreg erdőbe vonulni.

Végül meghatott az a valóban kedves jó barátság, amellyel 
a Laposnyán lévő társaság minden tagja, Popescu és felesége, 
Boer Stefan és Trutia Jenő őszintén örült sikeremnek. A délután 
fényképezéssel, a koponya kifőzésével és naplóírással telik el. 
Holnap Szászrégenen át visszautazom Ratosnyára.

Ratosnya 
(Maros-Torda megye)

Október 8. Tegnap nem vadászhattam, az egész nap azzal telt 
el, hogy Görgényből Ratosnyára utaztam. Szászrégenben az 
állomáson felkeresett Farkas Balázs, ratosnyai erdőbirtokos, 
egykor főszolgabíró, és megismételte azt a kedves meghívását, 
hogy területén egy bikát lőjek. Ma akartam ennek a 
meghívásnak eleget tenni, de kora hajnaltól estig szünet nélkül 
ömlött az eső, ezért falubeli szállásomról el sem mozdulhattam, 
s az egész nap levél- és naplóírással és heverészéssel telt el.

Október 9. Hajnal előtt egy jó órával, 5 órakor indulok a 
faluból. Kísérőm ma Szabó Jenő. Sötét, borús az idő, és ritkán 
szemereg az eső. Kimegyünk a Jód-patak völgyébe, majd 
felkapaszkodunk jobb partja fölött, a meredek hegyoldalon a 
gerincre és végigcserkelünk ugyanazon az ösvényen, az

152



árkokon és gerinceken át, mint öt nappal ezelőtt, a hegytetőn 
lévő Pojána-Borta nevű rétig. Addig csak egy szarvastehenet és 
három őzet láttunk, aminek okát a ködös, nyirkos, hideg, szeles 
idővel magyarázzuk. Ilyenkor a vad nem mozog, véljük mind a 
ketten, tapasztalt vadászok. A Borta-kalibába akartam reggelire 
és egy kis pihenőre betérni. Ámde amikor %10-re odaérünk, egy 
bikát hallok bőgni, messze, Farkas Balázs területén. Mivel 
délután egy-két napi cserkészetre úgyis oda szándékoztam 
menni, meg sem állok a kalibánál, hanem -  noha éppen egy 
hideg zuhanyt kapunk a nyakunkba -  sietve megyek tovább, és
10 óra felé átlépem a határt a Bánfíy-birtok és Farkas Balázs 
területe között; utóbbi már nem Ratosnyához tartozik, hanem 
Füleháza község határában van.

Füleháza 
(Maros-Torda megye)

Október 9. Tehát a ratosnyai Jód-kerületből jövet, délelőtt 10 
órakor érek Farkas Balázs területére. Alattunk terül el a 
katlanszerű, széles, Kis-Peszkóca nevű völgy. Nem sokat látok 
belőle, mert esik az eső és párás a levegő. De túlsó oldalán, 
tőlünk vagy fél kilométernyire egy bika vígan bőg, és egy másik, 
alighanem idősebb bika is szól időnként egyet.

- Becserkeljük őket? -  kérdi kísérőm, Szabó Jenő.
- Be bizony! -  felelek, és egy darab magas erdőben sietve 

leereszkedünk a katlan oldalába, a benne körbevezető ösvényre. 
Erről az egyik bőgő bikát odaát a vágásban -  bár nagyon 
messziről, de -  sikerül meglátnom. A messzelátóval vizsgálom, 
és úgy nézem, jókora agancsa van és derék bika. Lassan lép

153



egyet-kettőt hegynek, megáll, egyet bőg, nem sokat mozog. 
Valahol fölötte valami fiatalabb bika gyakrabban hallatja 
hangját. Akár egyenest le is mehetnénk a katlan aljába és a túlsó 
oldalon fel, neki a bikának -  ahogyan Szabó Jenő javasolja -  de 
ezt nem látom célszerűnek, mert a szél a hegyoldalon fölfelé fúj. 
Tehát a katlan oldalában előbb magasabb erdő takarásában, 
majd szabadon, az alacsony vágásban körbemegyünk. Közben 
más bikák is megszólalnak a Kis-Peszkócában. A völgynek azon 
az oldalán, ahonnan jöttünk, mélyen az ösvény alatt, két bika 
bőg. Amikor már velük szemben, az elsőnek hallott és látott 
bika felé cserkelek, visszanézve a messzelátóval keresem őket. 
Egyikük az ott magasabb fiatal erdőben látatlan, a másik egy 
lassan hegynek vonuló tehén nyomában jár és közben bőg. 
Gyenge hatos vagy nyolcas. Közelünkben egy harmadik bika a 
fiatalos egyik hézagában álldogál, nyugodtan legel és szótlan. 
Ez is csak hatos vagy nyolcas.

Lassan továbbmegyek az ösvényen abban az irányban, 
amerre még a túlsó oldalról a derék bikát láttam. Már nem 
lehetek tőle messze, bár ezen az oldalon mind a kettő 
elhallgatott, s már nem tudom pontosan, hol keressem őket. 
Eregetem pipám füstjét, hogy tudjam a szél irányát. A 
hegyoldalon széles hajlatok vannak, ezek egyikében állt a bika. 
Az egyik hajlatban ráismerni vélek arra a helyre, a hol a bikát 
láttam. De nem az, mert egyszerre csak rajta túl, a következőből 
hallok egy rövid bőgést. Az arra vezető ösvény felkanyarodik 
egy kis gerincre. Óvatosan kilépek rajta és meglátom a bikát. 
Rögtön térdre ereszkedem, majd négykézláb odamászom az 
ösvény mellett egy széles tuskóhoz, amely jól takar, s amely 
mellől jól lőhetek, ha erre sor kerül. A bika 160-180 lépésnyire 
van tőlem, nyugodtan álldogál, fölötte vagy tíz lépésnyire legel 
a tehén. A feketésszürke bika nagy, fekete, komor fejével 
komoly bikának látszik, noha agancsa kárpáti viszonylatban nem
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valami nagy. Páratlan koronás tízes, és jó hosszú ágai vannak. A 
szárak méternél hosszabbak, igen jól festenek a bika fején, bár 
nem vastagok. Szóval, egy másod- vagy harmadrangú bika. 
Habozok, hogy meglőjem-e.

Közben a völgykatlan túlsó oldaláról és aljából egyre hallik 
a két bika bőgése. Előttem a tízes hol felemeli és jobbra-balra 
forgatja a fejét -  ilyenkor agancsa derék trófeának látszik -  hol 
lehorgasztja fejét s úgy tesz, mintha szundítana. A valahol 
fölötte kesergő kontárbikával nem törődik. Még mindig 
habozok.

Egyszerre a tehén kezd lassan feljebb vonulni. A bika észre 
tér, ezt már nem tűrheti, hiszen arra van az epekedő, iijú 
vetélytárs. Egyet bőg s a tehén után indul, tőlem távolodva, 
farát mutatva. A tehén már kis fenyők és bükkfák mögé került, s 
a bikának is már csak nehányat kell lépnie, hogy takarásba 
jusson. Egyszer-kétszer a tehén hangján szólok neki, de erre 
nem hederít vagy talán nem is hallja. Megállításával sietnem 
kell, a kürtöt elővenni már nincs időm, ezért puszta szájjal 
rábőgök. A bika megáll, keresztbe fordul, visszanéz felém, s a 
puskám durran.

A jó kis hat és feles Schoenauer megint elvégezte a maga 
dolgát. A bika szabályszerűen jelzi a jó sebzést, elejével 
felszökve nagyot ugrik, aztán a hegyoldalon lefelé és az 
ösvényen át vagy 100 lépést rohan, megtántorodik, elesik, és 
nagy robajjal, ropogással fején át belebukfencezik egy rakás 
ágba és hulladék fába.

Szabó Jenő mögöttem vagy 50 lépésnyire állt, és végignézte
-  amint mondja, élvezte -  a jelenetet.

Elmegyünk megnézni. Amint az ösvényen nehány lépést 
haladtunk, fölöttünk, nem messze a rálövés helyétől, csörtetést 
hallunk és jellemző életképet látunk. Az elejtett tízes bika 
tehene, ennek boija és a máris melléjük szegődött, szorosan a
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tehén mögött kullogó kontárbika, egy fiatal nyolcas, békés 
egyetértésben vonul a hegyoldalon rézsűt keresztbe, feljebb. 
Milyen gyorsan változtatta meg a helyzetet a kis puskagolyó, és 
milyen gyorsan került az elesett főbika helyére az ifjú nyolcas, 
amely nem mert a közelébe menni és csak messziről epekedett, 
amíg az idősebb és erősebb bika őrizte a tehenet! És milyen 
gyorsan egyezett bele a cserébe a tehén!

Aztán hamarosan ott állunk az elesett bikánál. Agancsának 
minősége még gyengébb, mint amilyennek messziről néztem, de 
örülök neki, mert ajándék, és ilyen későn, október 9-én, a bőgés 
legvégén már nem lehet sokat válogatni és nagyobbat várni.

Délelőtt 11 óra van, és lent, a völgykatlan alján a bika még 
egyre-másra bőg. Szabó Jenő megkér, váljam meg az elejtett 
bikánál, becserkeli a bőgő bikát és megnézi, milyen.

Ebbe szívesen beleegyezem, jómagam is szeretném 
megtudni, milyen az a folyvást bőgő, látatlan bika, amelyet 
hangja és bőbeszédűsége alapján fiatalnak tartok.

Én is vagy 100 lépéssel lejjebb megyek a lejtőn, ott 
megállók és kürtömbe bőgve ingerlem az egyre bőgő bikát.

Szabó Jenő sokáig marad el. A vágásban tuskók, korhadó 
farönkök, egyes meghagyott kisebb-nagyobb bükkfák és fenyők 
között, a magas gizgazban álldogálok és átnézek a völgy túlsó 
oldalára. Egy derék őzsutát látok ott sietősen vonulni, 
nyomában libasorban három jól megtermett gida. Milyen 
szaporaság! Megható, kedves kép.

Egyszerre alattam vagy 80 lépésnyire is őzeket látok. Abból 
az irányból jöttek, amerre Szabó eltávozott. Bizonyára előle 
menekülnek. Egyik suta, másik derék bak. A suta, sajnos, 
mindjárt észrevesz, és hiába keresem a lövés módját, az 
egyébként gyanútlan bak a menekülő sutát követi, és mind a 
ketten a következő gerincen túl eltűnnek. Visszamegyek elejtett 
bikámhoz és várom Szabót.
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Megint eltelik vagy tíz perc, egyszerre az imént látott két őz 
velem egymagasságban ismét megjelenik azon a gerincen, 
amelyen át tíz perccel ezelőtt meglépett, és visszajön a 
hegyoldalnak abba a hajlatába, amelyben a bika mellett 
álldogálok. A bak nyugodtan viselkedik és másfelé néz, 
puskámat egy tuskóhoz támasztva, már célbaveszem, de a suta 
megint egy másodperccel előbb vesz észre, mielőtt a célzással 
elkészülök, elugrik és magával viszi a bakot.

Aztán megjön Szabó Jenő és elmondja, hogy a völgyben 
bőgő bikához vagy 40 lépésnyire odalopódzott és jól megnézte. 
Hitvány hatos, mégis öt tehene van. íme megint egy életkép a 
szarvasok rigyetésének utolsó napjaiból! Ilyen körülmények 
között öreg, nagy bikára biztosan számítani már nem lehet, és 
örülök, hogy legalább azt a koronás tízest meglőttem.

Egy-két órás tapasztalataim a kis-peszkócai völgyben 
megdöntik megállapításainkat a Jód-völgyben. A barátságtalan, 
komor idő, az eső, köd, nyirkos levegő ellenére vígan morog, 
jár-kel a vad, és bőgnek a bikák ahol van vad! Az ember -  
mármint jómagam -  könnyen hajlamos vagyok arra, hogy az 
időjárással és egyéb gátló körülményekkel magyarázza 
cserkészeteinek eredménytelenségét, a vad hiányát.

Felmegyünk a vadászházba, ott kissé megmelegszünk, 
megszárítkozunk -  mert az eső egész nap folyvást szemereg -  
és ebédelünk, majd visszamegyünk az elejtett bikámhoz előbb 
fényképezni, majd levágni a fejét és lefejteni a bőrét. Odamenet 
ma már harmadszor látom az említett őzbakot a sutával. Megint 
észrevettek és elugrottak, mielőtt a lövésre csak gondolhattam 
volna. Nagyon bajos dolog a kárpáti vágás magas 
növényzetében az őzet meglátni, mielőtt az már mozog, szökik, 
fut. A völgy alján a kis hatos bika még egyre bőg.

Mire bikám fejével és bőrével megint a kis-peszkócai 
vadászháznál vagyunk, ‘/25-re jár az idő, szemereg az eső, és
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olyan sűrű a köd, hogy 40-50 lépésen túl nem lehet látni, tehát 
cserkelésről, vadászásról szó sem lehet. Ezért egyenest 
átmegyünk a ház fölött a hegyháton és leereszkedünk a Jód- 
patakhoz. Ott találkozunk Farkas Balázzsal, feleségével és 
kíséretükkel. A rossz idő ellenére felmennek nehány napra a 
vadászházba. Arra számítottak, hogy én is ott leszek, nem 
gondolták, hogy olyan gyorsan meglövöm náluk a bikát. Balázs 
nagyon elégedetlen, mert nem elég nagy bikát lőttem nála. 
Nagyon gyengélli trófeámat.

Késő, sötét, vizes este érünk le Ratosnyára.

Ratosnya 
(Maros-Torda megye)

Október 10. A tegnapi 25-30 kilométeres gyaloglás után ma jól 
esik reggelig aludni, és nem is tudnék hajnali cserkészetre hová 
menni, mert Klőzel Oszkár erre vonatkozóan tegnap este nem 
volt hajlandó nyilatkozni és kísérőmről sem gondoskodott.

Délután 143-kor azonban megint útnak indulok. Kísérőm 
ezúttal egy Kiss János nevű, rokonszenves magyar paraszt, aki 
bocskorában csendesen tud járni. A Jód-patak bal partja fölött 
mászunk fel a gerincre és ezen cserkelünk vagy két óra hosszat. 
Közben bosszankodom, hogy cserkelésre annyira alkalmatlan 
helyre küldtek. A gerincösvényről -  amelyen délután 5 óráig 
mászunk hegynek -  két oldalt bozótban, sűrű fiatal erdőben, 
széldöntötte, hatalmas fatörzsek között sehol sem látni tovább 
tíz-húsz lépésnél. Nem is látok róla egyéb vadat egy őzsutánál 
és két gidánál. 5 óra után öreg bükkerdőben egy mellékgerincre 
térünk és ezen ereszkedünk lefelé. Igen szép, jókora réten
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haladunk át. Sajnos, eljárt az idő, sietnünk kell, hogy az éjjeli 
sötétség előtt leéljünk legalább a Jód-patakig. Mindig 
tapasztalom, hogy a legtöbb ember nem tud idő számítani; a 
rövid délutánhoz képest túl hosszúra szabták cserkelésem 
útirányát, és éppen a vége felé, a legjobb helyeken kell sietnünk. 
Ennek folytán cserkelésem nem ér sokat, nem lehet elég 
óvatosan járnom. Az említett nagy réten elugrik egy derék 
őzbak, amelyet nem vettem idejekorán észre, majd elugrik egy 
másik őz, mielőtt megnézhettem volna. A rét közepén legelő 
nyársas bika már észrevett, amikor felülről a rét szélére értem. 
Késői alkonyattal már jócskán lent, a patak közelében, egy 
nagyon meredek kis gerincen, egyszerre csak belekerültem egy 
konda disznóba. Előttem 20 lépésnyire két malac, mögöttem 
vagy tíz lépésre egy malac ballag át röfögve az ösvényen, tőlem 
balra, nehány kis fenyőtől nagyrészt takarva, áll és fúj a koca.

Bőgést ma egész délután nem hallottam. Bikát ugyan nem, 
de más vadat eleget láttam, összesen nyolc őzet, egy szarvast és 
négy disznót.

Csak a késő őszi, hangulatos időt élveztem. Ahol nincsen 
fenyő, ott az erdő sárgabama tarka a bükkfák hervadt lombjától, 
az alja pedig vörös a sok frissen hullott haraszttól. Ma végre 
nem esett az eső, de a felhők alacsonyan jártak és a hegytetőket 
eltakarták.

Már sötétedett, amikor leértünk a Jód-patakhoz. Ott az a 
meglepetés ért, hogy a széles, megduzzadt patakon, a rohanó, 
örvénylő víz fölött két hosszú gerendán kellett átkelnem. Ezt 
egyenest járva természetesen nem tudtam megtenni, úgy kelett a 
gerendákon végiglovagolnom, s még így is borsódzott a hátam, 
magasan, szabadon a víz fölött.
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Október 11. Hajnal előtt, %6-kor Kiss Jánossal kocsira ülök és 
még sötéttel a Maros mentén felhajtatok vagy négy 
kilométernyire. Aztán Fábián erdőőr tanyájával szemben a 
szeptember 18-án már említett, teknőszerű, lapos csónakkal 
átkelünk az ugyancsak megduzzadt, sebesen folyó Maroson, 
ami nem gyenge idegrendszerű embernek való mulatság. Éppen 
megvirradt, amikor VíI-tg a „Tamaroga” nevű kis tanya fölött 
cserkelni kezdek. Átmegyek egy hosszú réten és betérek az 
ösvényen a magas, öreg erdőbe. Hosszú darabon magasan, a 
hegyoldalakon a Marossal párhuzamosan haladok, aztán a 
Lisztes-patakon, ösvény híján, felkapaszkodom a tetőre. 
Útközben több ízben megpermetez az eső, úgyhogy 
meglehetősen nyirkosán érek délelőtt 11 órakor a Pojana- 
Bortára. Odáig csaknem mindig ősbükkösben jártam, hat 
tehenet és egy elugró őzet láttam és közelemben még két őz 
riasztását hallottam. A Borta-kalibánál nem késlekedem -  noha 
Klőzel Oszkár valahol a közelben van és tegnap óta megint 
ebben a kalibában tanyázik -  hanem továbballagok és átlépem a 
területhatárt.

Füleháza 
(Marostorda megye)

Október 11. A Pojána-Borta felől jövet, déli 3A 12-re a Kis- 
Peszkócában Farkas Balázs vadászházához érek. Ugyanis 
elutazásom előtt Farkaséktól el kell búcsúznom, és még meg 
kell köszönnöm az ajándékbikát. Balázs csak azon búsul, hogy 
területén gyenge bikát lőttem, és azt mondja, azóta is látott 
sokkal nagyobb bikákat. Úgy látszik, ezt az ügyet
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elhamarkodtam; több időt és türelmet kellett volna ennek a 
nagyszerű területnek szánnom. Sietségem fö oka egyrészt az, 
hogy már régen hivatalomban kellene ülnöm, másrészt még a 
Bánffyéktól vásárolt -  és előre megfizetett -  bikát is meg 
akartam lőni, és attól tartottam, hogy erre majd nem telik az 
időből.

Ebéd után 3 órakor továbbmegyek, és a Kis-Peszkócán 
végiglecserkelek a Marosig. Ez a terület csupa fiatal vágás, 
nagyszerű legelője a vadnak. Van is rajta bőven. Ma délután 
harmadfél órát cserkelve összesen húsz szarvast és három őzet 
láttam. A szarvasok között volt két közepes minőségű, koronás 
bika. Mind a kettő még tehenekkel jár. Az egyik bőgött is, és 
nem messze egy látatlan bika felelt neki. Én is beleszóltam a 
vitába, s egy darabig hármasban feleselgettünk egymással. Ez 
idén alighanem utoljára hallatom bőgő hangomat, már nem érek 
rá meddő kísérleteimet a Bánfiy-uradalom területein folytatni.

Alkonyattal a Maros mentén felgyalogolok Szalárd 
állomásig, hogy onnan a vonattal mehessek vissza Ratosnyára.

Október 12. Egész éjjel esett az eső. Reggel fúj a szél, s a 
hegyeket mégis csaknem egészen takarja a köd. Nem nagyon 
bánom, hogy nem vagyok kint valamelyik területen. Az egész 
nap csomagolással, főképpen két agancsom becsomagolásával, 
naplóírással, a Klőzellel való elszámolással és látogatásokkal 
telik el. Holnap utazom haza.
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Ugod 
(Veszprém megye)

Október 17. „Hubert-lak” a neve a Bakonyban annak a 
mesebeli vadásztanyának, amelynek szerencsés gazdája gróf 
Esterházy Tamás. Fából épült, emeletes vadászház domboldal 
alján, hosszú rét szélén. Szomszédságában még vagy négy-öt 
melléképület. Ezek körül és között hatalmas, százados bükkfák. 
Rajtuk túl is minden irányban bükkös szálasok. Festői tájak. 
Vadászparadicsom hírében van ez a húszezer holdnál nagyobb 
terület, amelyre egy dámlapátos elejtésére kaptam meghívást. 
Tegnap Ugod állomásról másfél órás kocsizás után, késői 
alkonyattal értem ide, miután útközben az öreg erdőnek egy kis 
tisztásán öt szarvast -  egy nyársast, három tehenet és egy borjút
-  láttam.

A tölgy- és cserfák lombja még zöld. Alattuk sűrűn borítja a 
földet gazdag termésük, a sok makk. A bükkfákon is még bőven 
akad zöld lomb, de nagy része már megsárgult és javában hull. 
A földön már sok a friss bükkharaszt, de korántsem annyi, mint 
most a Keleti-Kárpátokban. A természet itt későbben készül a 
téli pihenésre.

Az időjárás, sajnos, nem kedvez a vadászatnak. Tegnap 
délután még felhős volt az ég, és időnként szemergett az eső, 
ma hajnal előtt pedig, amikor keltem, már kiderült, de zúgott- 
búgott a szél. Nem szoktam a vadat zavaró, megfélemlítő, ilyen 
zajos, szeles időben vadászni, de a nekem nagy szívesen 
engedélyezett dámbakot ma kell meglőnöm, különben elvész 
számomra. Holnap, vasárnap itt hajtóvadászat lesz, és 
holnapután reggel hivatalba kell mennem. Tehát megkísérlem a 
dolgot.
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'Áó-kor szállók fel a barkácsoló kocsira. Kísérőm Fuchs 
Antal fövadász, a jóhírű vérebvezető. Ő is attól tart, hogy a 
rossz idő miatt nem lesz sikerünk, talán nem is látunk dámvadat.

A mindvégig bükkös szálasok borította, kanyarulatos, 
zegzugos árkok, kis völgyek, gödörszerű hajlatok tagolta 
dimbes-dombos területen döcögünk hegynek, miközben lassan 
dereng. Helyenként megállítjuk a kocsit és hallgatózunk; egy 
dámlapátos kurrogását, horkantását szeretnők hallani, hogy felé 
mehessünk. Az erős szél azonban az erdőben olyan zajt okoz, 
hogy alig remélhetjük a rigyető dárnbak jellegzetes, különös 
hangadását nagyobb távolságról meghallani.

Ismét megállítjuk a kocsit, leszállunk róla, és a fövadász 
által megjelölt irányban cserkelni indulunk. Egyszerre mind a 
ketten megállunk; mintha egy dámbak hangja ért volna a 
fülünkhöz. Összenézünk, hallgatózunk, majd mutatom az irányt, 
merről vélek kurrogást hallani. Továbbmegyünk és egyre jobban 
halljuk a várt hangokat. Már az irányt is biztosan tudom.

Aztán a szálerdőnek egy kis tisztásán, vagy 150 lépésről, 
valami mozgást veszek észre. Mutatom kísérőmnek. Ott van a 
suták és borjak vagy nyolc tagú csapata. Hol köztük, hol 
mellettük és körülöttük jár-kel és közben nagyokat horkant a 
lapátos.

Azt mondom a fövadásznak, hogy, nem ismerve a terület 
vadállományát, a körülményeket, a trófea remélhető minőségét, 
rá kell bíznom annak eldöntését, melyik lapátost lőjem meg.

Ezt okvetlenül „meglőjük” -  felel a fővadász -  nagyon 
kétséges, látunk-e ennél nagyobbat is. Ha ráérnénk napokig 
cserkelni, esetleg találnánk valamivel derekabbat, de csak talán.

Erre természetesen gyors elhatározással hozzákészülök a 
lövéshez. Négykézláb odamászom az előttünk lévő kis 
dombszerű terepemelkedés oldalához, egy bükkfa tövére dobom
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kabátomat, ráfektetem a puskámat és célozva várom a lövés 
alkalmát.

Az udvarló dámbak azonban olyanféle cél, mint a 
mutatványos céllövő bódékban a vízsugáron fel s alá táncoló 
golyó. Egy pillanatra sem áll meg. Szünet nélkül jön-megy, 
fejével bólogatva, folyvást horkantva tereli hol az egyik, hol a 
másik sutát ide-oda. Az egyik suta megáll előtte, erre ráugrik, 
de ügyetlen, mindjárt lecsúszik róla, tovább izeg-mozog, 
forgolódik, jár-kel, kurrogva szerelmet vall és megint ráugrik.

A földön hasalva nézegetem az érdekes jelenetet és várom, 
hogy az izgatott dámbak csak egy másodpercre megnyugodjék 
és keresztbe fordulva megálljon. Ezt azonban nem teszi meg. A 
fövadász súgva mondja, hogy akkor lőjem meg, amikor rajta 
van a sután. Ezt azonban nem akarom megtenni.

A célzótávcső hajszálkeresztje követi az ide-oda lépkedő 
lapátost, de hol előtte, hol egyenest irányában, mögötte suta áll. 
Végre egy pillanatnyi kedvező helyzet következik, s a puska 
durran. A bak ugyan mozgott, sőt amikor ujjam a ravaszhoz ért, 
hirtelen elfordult, de úgy éreztem, hogy., a golyót meg kell 
kapnia.

A csapat szétugrik, sürgés-forgás, menekülés támad. 
Feltápászkodunk. A rigyető hely üres. Szétnézünk és meglátjuk 
a lapátost, amint oldalt elballag. Lehorgasztott fejjel, betegen, 
lassan kullog el. Vagy 100 lépésről ismét rálövök. Nem látom 
jelzését, csak szaporábban halad és eltűnik.

Mindjárt utánamegyünk, és alig nehány lépésnyire a 
második rálövés helyétől rátalálunk. Oldalt dűlve fekszik, feje a 
földön van s az utolsókat rúgja.

Lapátja nem valami díszes, sőt csaknem inkább kanál, mint 
lapát, de a fövadász szerint meg lehetek vele elégedve, mert 
aligha került volna nagyobb.
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Még korán, napkelte előtt van, s még a konyhára egy borjút 
is kellene lőnöm, hát későbbre halasztóm a fényképezést, előbb 
előszólítjuk a kocsit, és folytatjuk a barkácsolást, mindig bükkös 
szálerdőben. A vad viselkedésén azonban itt meglátszik, hogy 
barkácsolva szoktak rá vadászni. Messziről menekül a kocsi 
elől. Látunk három dámsutát vagy 150 lépésről, futtában. Aztán 
leszállunk a kocsiról, és vagy egy óra hosszat cserkelünk. Még 
egy kanalast egy sutával, majd három-négy sutát és borjút 
látunk, és megint csak messziről, futtában. A bükkmakk is sűrűn 
borítja a földet és ropog cipőnk talpa alatt. Nem lehet csendesen 
járni és nem jutunk lövéshez.

9 óra felé, amikor már a magas fák alatt is van egy kis 
napsütés, megint az elejtett dámbaknál, vagyunk és nehány 
fényképet készítek róla. Aztán feltesszük a kocsira és 
lehajtatunk Hubert-lakra.

Délután 3 órakor folytatom a vadászást a dám- vagy 
szarvasborjúra. A fővadászon kívül ezúttal a ház -  vagy a 
terület -  úrnője is elkísér. Egész délután, sötét estig, felváltva 
barkácsolunk és cserkelünk. Nagyon szép helyeken, többnyire 
sok aljnövényzettel teli, öreg erdőben járunk, de csak egy ízben 
látunk két szarvast, ezeket is vagy 600 lépésről, egy 
sziklatetőről, a szomszédos dombtetőn. Kísérőim azt mondják, 
legalább ötven darab nagyvadat kellett volna látnunk. De lehet, 
hogy a vad, valami időváltozást előre megérezve, nyugtalan és 
nem mozog. Meleg van és borulni kezd. Sötéttel érünk vissza 
Hubert-lakra.
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Pápateszér 
(Veszprém megye)

Október 18. Tegnap este a mai vadászatra Rumbach Pista és 
Csekonics Endre is Hubert-lakra érkezett. Onnan reggel í/28-kor 
indulunk vadászkocsikon, és 9 órára érünk a pápateszéri erdő 
alá, ahol már 50 hajtó vár. Útközben, még az ugodi erdőben, a 
kocsiról egy derék tízes bikát láttunk.

Gróf Esterházy Tamás ma itt hajtóvadászatot tart -  
ahogyan mondani szokták -  „mindenre” Nagyszerű időnk van. 
Derült az ég, süt a nap, a hajnali dér elolvad, és délelőtt olyan 
meleg van, hogy bátran lehetne levetkőzni, sütkérezni, 
napfurdőzni. Eleinte még jólesik a nap, de később, déltájt, az 
ember már az árnyékot keresi. Az erdő itt túlnyomórészt szálas, 
cseres-tölgyes és helyenként fenyves. Utóbbi természetesen 
erdeifenyő. Öreg erdő is akad, sűrű, magas aljnövényzettel, 
bokros, bozótos részekkel. A nagy kiteijedésű, csaknem sík 
erdő körül minden oldalon mező van, mégis nagyon kevés 
benne a vad. A tizenegy puskás egész napi összeredménye 47 
nyúl, két róka és egy fácánkakas. Állítólag egy vagy két 
szalonkát is láttak, de nem biztos, hogy ez a valóságnak 
megfelel. Ellenben volt a hajtásokban nehány szarvas is. Az 
utolsó hajtásban, már alkonyattal, jómagam is láttam egy derék 
bikát. A magam eredménye ma csak hat nyúl és egy 
galambász héja. Vadászat után Csekonics Endre autóján 
hazaröpít Budapestre.
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Felsőbabád
(Pest megye)

Október 25. Reggel 8 órakor indulok hazulról és %9-re érek 
Babádra. Ma Szabadhegyi Pista rendezi a vadászatot, mert 
Farkas Jancsi Bécsben üdül. Kilencen vagyunk puskások és 26 a 
hajtónk. Először a Csordajárást hajtatjuk meg, és ott, a jó 
szomszédok miatt, kakast és tyúkot egyaránt lövünk. Aztán 
folytatólag is inkább csak a terület szélén vadászunk és a 
főhelyeket elkerüljük. A kilenc hajtásban mégis 35 nyulat, 79 
fácánt, 12 foglyot és egy sárszalonkát, tehát összesen 127 
darabot lövünk. Az idő nem valami kedvező; bár időnként süt a 
nap, de fúj a szél, és felhők vonulnak az égen. A magam 
eredménye ma nyolc nyúl, 18 fácán és egy fogoly, vagyis 27 
darab. Este 8 órakor megint otthon vagyok.

November 8. A két hét előtti vadászat megismétlése, azzal a 
különbséggel, hogy két hét óta sok eső esett, a terület nagy 
része víz alatt van, és sokat kell vízben, sárban járnunk. 
Egyébként is nagyon enyhe az idő, sőt amikor a nap a felhők 
között kisüt, meleg van. A puskások száma ma hét, a hajtőké 
24; a tizenhárom hajtásban 35 nyúl, 33 fácánkakas, hat fogoly 
és egy erdei szalonka, tehát összesen 75 darab esik. Nekem 
megint jó napom volt, igen jól lőttem. A magam eredménye 
négy nyúl, 17 fácán és egy fogoly, vagyis 22 darab, ezenfelül 
egy karvalyt is lőttem.
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Felcsút
(Fejér megye)

December 6. A szokásos körvadászat Kozma Jenőnél. Lucskos 
idő, kevés hó, sáros szántások, sok puskás, kevés hajtó és 
ugyancsak kevés nyúl. A négy körben 22 puskás, összesen 119 
nyulat, hat foglyot és két fácánkakast lő. A magam eredménye 
tíz nyúl. Bérelt autóbusszal reggel 8 órakor a Pálffy térről 
indultunk és este 9 órára értünk oda vissza.

Felsőbabád 
(Pest megye)

December 8. A szokásos nagy nyúlvadászat Farkas Jancsinál. 
Tegnapelőtt este óta sok hó esett, de enyhe idő van, olvad a hó, 
s a szántások sárosak. Szürke, borongós téli nap. Csupa 
hangulat. 150 hajtóval és 12 puskással az itt megszokott, nagy 
rendben és pontossággal négy kört alakítunk. Az összeredmény 
350 nyúl és négy fogoly. Nekem nem valami jó napom volt, 
gyéren jött rám a nyúl és fogolyra nem is lőhettem. Mindössze 
28 nyulat lőttem.
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Vizesfás 
(Békés megye)

December 18. Boga Lajos meghívott őzsutákat selejtezni; 30- 
40 darabot kellene lőnöm ha tudnék. Sajnos, nem tudok. 
Van annak ma többféle akadálya; enyhe, ködös, sáros idő van, 
az őzek nagyon vadak, alig lehet őket megközelíteni, én rosszul 
lövök, vagy pedig a puskámban van a hiba.

Reggel 9-kor indulok szekéren barkácsolni. Hárman ülünk a 
szekéren; jómagamon felül a kocsis és a vadőr, ugyanaz a 
bölény, akivel tavasszal itt vadásztam s egy bakot és egy 
túzokkakast lőttem.

Alig mentünk el a majortól nehány száz lépésnyire, 
megakadunk, illetve a lovak megállnak, nem bírják a szekeret 
húzni, mert az ezt a vidéket főképpen jellemző fekete, ragadós, 
súlyos sár olyan sűrűén és vastagon rakódott a kerekekre, hogy 
nem forognak. Egy-egy kerék egy óriás, kövér, lencse alakú, 
olyan vastag sárkoronggá alakult át, amely nem fér el a 
szekéroldal és a lőcs között. Tehát nem forog, s a szekér 
megrekedt. A helybelieknek ez nem újság, hozzákészültek. A 
kocsis a szekér aljából elővesz valami sarabolószerű, nyeles 
vasszerszámot és lefaragja a kerekekről a sarat. Ez a kedves 
mulatság aztán egész nap, nem tudom hányszor, megismétlődik 
és sok időveszteséget okoz.

A tenger síkság most, hogy csaknem semmi zöldellő 
növényzet sincs rajta, egy fekete pusztaság. Fölötte alacsonyan 
sima, szürke borulás; köztük páratelt, homályos levegő. A köd 
permetezve, szitálva, hol sűrűsödve, hol ritkulva vonul, amerre 
a szél viszi. Nincsen hideg, hiszen nem fagy, de latyakos, 
nyirkos minden.
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Az őzek pedig különösképpen bizalmatlanok és már 200- 
250 lépésről nyugtalankodnak a szekér miatt. Elindulnak, hol 
ballagnak, hol futnak, folyvást mozognak, ezért bajosan jutok 
lövéshez.

A 150 lépésen túl lévő őzek képe a célzótávcsőben csupa 
homály.

Minderre ráadásul rosszul lövök. A fene tudja, miért. Az a 
gyanúm, hogy az öreg Mauser puskám módjára már a hosszú 
csövű Schoenauerem is kiszolgált és szólja a golyókat. 
Érthetetlen, hibás lövéseim vannak. Hogy 200 lépésen túl 
mindent elhibázok, azt még magyarázhatom és indokolhatom a 
homályos látással és esetleg az elmúlt, hat heti sok munkám 
folytán támadt türelmetlenségemmel, de hogy néhányszor 100- 
150 lépésről is hibáztam, egyáltalán nem értem.

Élményeimet részletezni nem érdemes. Reggel 9 órától 
délután 4 óráig barkácsolva összesen 38 őzet láttam. A 
legnagyobb csapatban 14 volt együtt. Hat sutára 13 töltényt 
lőttem el. Egy 100 lépésről szabályszerűen lőtt sutát feltettem a 
szekérre.

Egy súlyosan sebzett suta átment a szomszédos, tarhosi 
területre, ezt a vadőr még követni és keresni fogja. Erre ötször 
lőttem, nem tudom, hány golyó érte, de biztos, hogy bal első 
lába közvetlenül lapockája alatt tört el. Egy sutát négyszer 
hibáztam el; először 150 lépésről, utoljára 350 lépésről. 
Egyetlen jól sikerült lövésemmel ma vagy 200 lépésről egy 
farkaskutyát végeztem ki.

December 19. A tegnapi keserves küszködésen okulva, ma 
négyes fogattal húzatjuk a barkácsoló szekeret, a lőcsöket pedig 
leszereltettem róla. Reggel 149-kor indulunk. Süt a nap, oszlatja 
a ködöt és gőzölgeti a földet. De a négy ló is gőzölög a
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nekimelegedéstől, izzadságtól, amint keserves nehezen húzza a 
ragadós, szappanszerű, fekete sárban a szekeret. Füstszerűen 
gomolyog a sűrű, fehér gőz a fekete földön s a barna lovak 
körül. A szekér kerekei minduntalan megszűnnek forogni, a 
szekér egész alja és oldala, tengelyei, a saroglya és a négy kerék 
egy szilárdan tapadó, súlyos, tömör sártömeg, fekete és 
ragadós, akár a szurok. Megint sok időt veszítünk a sár 
lefaragásával, a kerekekről való lefeszítésével, letakarításával.

Ma jóval messzebbről látjuk meg az őzeket, de mintha még 
bizalmatlanabbak volnának, mint tegnap. A fekete 
gőzekeszántásokon leheveredett világosszürke őzek már 250- 
300 lépésről kapnak csülökre és menekülnek a feléjük közeledő 
szekér elől. Bajos dolog ilyenkor őzsutákat válogatva, 
selejtezve lőni, hiszen örül az ember, ha egyáltalán lövéshez jut.

Egy nagy ciroktáblán, a szárkúpok között barkácsolva, 
sikerül egy csapat őzet vagy 80 lépésre megközelíteni. Ebből 
kilövök egy sutát. Szándékosan gyomron lőttem, mert elejét 
egy bak fara takarta. Fél óra múltán keressük és találjuk meg 
egy cirokszárkúpban, amelybe bebújt, mielőtt kimúlt.

Aztán egy fekete gőzekeszántáson vagy 180 lépésről lövök 
ki egy csapatból egy sutát. Ezt is gyomron lőttem, de nem 
szándékosan. Egy darabig nagy betegen elballag, lefekszik, a 
felé közeledő szekér elől felkel, továbbvánszorog, megint 
lefekszik, s amikor ismét a kocsi elől feltápászkodik, a második 
golyóval lefektetem.

A békési községi mezőn, kukoricatarlón, szárkúpok között 
100 lépésről lövöm ma a harmadik sutát. Ugyanott egy 
vackában lapuló nyulat közelről fejbe lövök.

Végül egy kis erdőligetben egy nagyrészt takart és igen 
rosszul álló sutát vagy 60 lépésről rézsut hátulról, bal 
lapockáján sebzem meg. Ezt fél órával később, a liget másik
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oldalán, túl egy lucematáblán, 300-320 lépésről a második 
golyóval ejtem el végképpen.

Közben azonban ma is hibázok néhányszor. Nagyon 
messziről, kényelmetlen helyzetben kell a mocskos, sáros 
szekérről lőnöm. Jobb eredménnyel lőttem, mint tegnap, de nem 
lőttem olyan biztosan, ahogyan szoktam. Még bizalmatlan 
vagyok a puskával szemben, és nem tudom ki a hibás, jómagam 
vagy régi, hosszú csövű hat és feles Schoenauerem. Erre 
nemsokára világosságot kell derítenem.

A mai eredményt összegezve feljegyzem, hogy reggel Vi9- 
től délután 3-ig barkácsoltam, körülbelül 40-50 őzet láttam -  
erről biztos számadatom nincs, mert nem lehetett ellenőrizni, 
hány darabot láttam ismételten -  tizenhárom töltényem fogyott 
el, lőttem hat golyóval négy őzsutát, egy golyóval egy nyulat, 
hat lövésem pedig -  mind 200 lépésnél messzebbről -  hibás 
volt.

Délután 3 órakor -  bár még süt a nap -  be kell fejeznünk a 
szekerezést, mert a lovak kimerültek.

Tegnapi sebzett sutámat, sajnos, nem kerestették. Egy 
őzsutával itt nem sokat törődnek.

December 20 (vasárnap) Boga Lajos úgynevezett tiszti 
vadászatot rendez olyan területen, amelyet ez idén már 
meghajtottak. Mivel itt vagyok, kénytelen-kelletlen részt kell 
vennem ezen a nagyon gyenge vadászaton. A puskások száma 
tíz, a hajtőké 90. Ködös, borongós, hidegen nyirkos időben 
kezdjük, de később kiderül, kitisztul, sőt délben olyan melegen 
süt a nap, hogy szélvédett helyen sütkérezni lehetne. A három 
vonalhajtásban összesen 129 nyúl és négy fácán esik. Boga 
ennek háromszorosára számított. Rám nagyon gyéren jött a vad, 
úgyhogy csak 18 nyulat és egy fácánkakast lőttem
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December 21. Délelőtt 9-től 1-ig, megint barkácsolva, 
őzsutákra vadászom. Mára a sár valamennyire megszikkadt, 
nem ragad olyan szörnyen, mint az elmúlt napokon, ezért csak 
két ló húzza a szekeret. Reggel derült, napos, enyhe idő van, de 
később, délelőtt megint köd támad. Messziről jön, és mint 
valami fehér fal vonul végig a nagy síkon és csakhamar elborít 
mindent. Délben már annyira sűrű, hogy nincs célja a 
barkácsolás folytatásának, 60-80 lépésről a heverő őzeket észre 
sem vennők, az álldogáló őzeknek pedig csak körvonalait 
látnók, s a bakot a sutától nem lehetne megkülönböztetni. 
Különben sem várnak be ilyen közeire. Amíg a nap süt, 
kellemesen enyhe a levegő, de a köd hideg. Négy csapatban 29 
őzet látunk. Megint tapasztaljuk, hogy a szabad szántáson, 
vetésen bizalmatlanok és nem váiják be a szekeret 200 lépésnél 
rövidebb távolságra. Három lövésem 200 és 300 lépés között 
megint célt téveszt. Aztán a ciroktáblán, a szárkúpok között 
fektében egy öreg sutát 80 lépésről, majd a parasztföldeken a 
kukoricaszárak mellett még egy, hasonlóképpen vén, sutát egy 
nagy csapatból, 100 lépésről, szabályszerűen oldalba lövök. Az 
előbbi csak kinyújtózik, az utóbbi vagy 30 lépést fut és elesik. 
Végül ugyancsak golyóval egy háromlábú nyulat és egy 
foglyot lövök.

Délután hazautazom. Ez a negyedfél napos vadászatom 
tehát a házigazdának és naplómba összesen hét őzsutát, 20 
nyulat, egy fácánt, egy foglyot és egy kóbor ebet hozott. Nekem 
az ismeretség ápolása talán majd tavasszal egy-két derék bakot 
fog még hozni.
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Lébény-Mosonszentmiklós 
(Moson megye)

December 27. Tegnap este értem ide. Nincsen hó, enyhe az idő 
és nagy a sár. De éjjel kiderült, és valamennyire megfagyott a 
föld. Verőfényes időben vadászunk, illetve puskázunk. Egy hat 
kilométeres vonalhajtást, majd az úgynevezett Újerdőben négy 
erdei hajtást, s végül még egy, aránylag rövid, körülbelül négy 
kilométeres vonalhajtást rendeznek. A hajtők száma 250, a 
puskásoké kilenc. Az összeredmény 442 nyúl, 105 fácán és 44 
fogoly, vagyis mindössze 591 darab. Ebből én 45 nyulat, 13 
fácánt és két foglyot, összesen 60 darabot lőttem.

December 28.Éjjel megint fagyott, de ködös az idő, amikor 
reggel VilO-kor mindegyikünk a maga kijelölt helyére ér. A 
hajtok már állnak. Végelátatlan vonaluk a ködös messzeségbe 
nyúlik. A puskást követő emberek, a puskatöltő, a tölténycipelő 
és a nyúlhordozók csoportja a vonal egyes helyein, a puskást 
várva, kukoricaszárból inkább füstölő, mint lángoló tüzet 
raknak. Aztán elindul a két és fél kilométeres széles vonal két 
hosszú szárnyával, egy óriás alakulat és lassan halad előre. 
Mindjárt az elején csak úgy dűl rám a nyúl, és hamarosan 15 
nyulat lövök 19 tölténnyel. A hajtás 12 kilométer hosszú. 
Délelőtt valamennyire kitisztul az idő, gyérül a köd, úgyhogy 
elég messzire lehet látni. Délben fél órát pihenünk. Mindenki a 
helyén marad. Délután sűrűsödik a köd, a vonal rendetlenné 
válik, helyenként az embersor túl sűrű, másutt túl ritka, és sok 
nyúl a hajtok között visszatörve megmenekül. 3 órakor fejezzük 
be ezt a hosszú hajtást, a szárnyak elöl bekanyarodnak, 
összeérnek, s a még bennrekedt nyulakat ránk terelik.
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A mai nap összeredménye 865 nyúl, 81 fogoly és 24 fácán. 
Jómagam 99 nyulat és 9 foglyot lőttem.

December 29. Borongós téli nap. A levegő homályos, noha 
nincsen köd. A föld az éjjel megint megfagyott, és a zúzmara 
mindent beborít. Ami kevés akácfa, bokor, kóró ezen a síkon 
van, mind hamvasfehér a rárakódott zúzmarától, sőt még a 
vetések és szántások is deresek. Ma ugyan sarokpuskás vagyok 
a vonalhajtásban, de hol vasúti sínek mentén, hol országút 
mellett, töltéseken, mély árok partján járok, és aránylag kevés 
nyúl jön felém. Délelőtt egy hét kilométer hosszú és másfél-két 
kilométer széles vonalhajtást, délután egy nagy kört rendeznek. 
Még ma is -  mint itt rendesen -  csak kilencen vagyunk 
puskások, s a hajtok száma vagy 200. Az összeredmény 611 
nyúl, 25 fácán és 62 fogoly. Én 57 nyulat, három fácánt és 
három foglyot lőttem.

December 30. Hidegebb van, mint tegnap volt, még több a 
zúzmara; kifelé menet a kocsin csaknem fázom. A hajtok vonala 
már áll, a puskások helyén a puskatöltők, töltényhordók és 
nyúlcipelők nagy fustfelhőben melegednek a rögtönzött tűz 
körül. A tizenhárom kilométer hosszú hajtás VfclO-kor elindul és 
csaknem alkonyaiig tart. Az ember csak ballag a szántásokon, 
vetéseken, tarlókon végig, a csizmák sarka kopog a kemény 
földön és elriasztja a nyulakat. Két oldalt végelátatlan embersor. 
A szomszéd puskások olyan messze vannak, hogy alig 
látszanak. Egyes nyulak közeire várnak be, előttünk hirtelen 
kipattannak a földből, illetve vackukból, durran a lövés és 
elvágódnak. Aztán szembe jönnek, hol egyenként, hol 
csoportosan a nyulak, s az ember várja, hogy lövéstávolságra 
érjenek. Mennél közelebb érnek, annál jobban
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nekirugaszkodnak, hogy az embersoron áttörjenek. Egyesek a 
puskás mellett a jóval nagyobb rést elkerülik és a sűrűbben járó 
hajtok között rohannak hátra. Ezek szerencsésen 
megmenekülnek. De akárhány olyan bolond nyúl is akad, amely 
hátulról jön és a tőle távolodó embersor után fut be a hajtásba. 
Természetesen vesztére. A látott nyulak száma a szerint 
változik, hogy vadban dúsabb vagy szegényebb területen halad- 
e a vonal. Időnként eltelik egy negyedóra úgy, hogy nem látunk 
nyulat. Aztán egyszerre megint messze előttünk, a zúzmarás 
mezőn hemzseg a nyúl, és vannak olyan izgalmas percek, hogy 
a mögöttem kullogó hajtok egyszerre szólnak -  jobbról, balról, 
elölről -,és több irányból egyidőben öt-hat-nyolc nyúl tart 
felém, illetve a tőlem két oldalt nekik meghagyott kapuk felé. 
Ilyenkor szaporán kell lőni, a puskatöltő nem győzi elég 
gyorsan kikapni kezemből az üres puskát és helyébe nyújtani a 
töltöttet.

Változatossá teszi ezt a mulatságot a sok fogoly. Hol 
egyesével, hármasával, hol nagy csapatok szállnak előttünk 
keresztbe vagy magasan fejünk fölött hátra. A fogoly lövése 
ilyenkor nagy mulatság, de nagy üresség is.

A borongós, hideg idő ma egész nap tart.
Az összeredmény 716 nyúl, 16 fácán és 140 fogoly. Ebből 

én 85 nyulat és 14 foglyot, összesen 99 darabot lőttem 223 
tölténnyel.

Négy napi puskázásom eredménye, hogy 816 tölténnyel 330 
darabot lőttem; a siker tehát 40%-os.
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Szarvasbika
Szarvastehén
Dámlapátos
Őzbak
Őzsuta
Vadkan
Túzokkakas
Erdei szalonka
Fácán
Fogoly
Fürj
Mezei nyúl 
Üregi nyúl 
Vadgerle 
Húros rigó 
Szajkó
Galambász héja 
Karvaly 
Kóbor eb

3
3
1
9
7

Az 1936-ban elejtett vad:

8
70

39

Összesen: 59 drb.
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1936-ban az alábbi területeken vadásztam:

Szentpéterfölde (Zala m.); 1/10.
Felsőbabád (Pest m.); 1/12,11/29, 111/5,18, V/7, VIII/6-7, X/25, 
XI/8, XII/8.
Peszér-Adacs (Pest m.); 1/26.
Esztergom (Esztergom m.); 1/29-31, 11/14-16, 111/8,19,21-22, 
IV/4,7, V/l-2,8,16-17,24, VI/26-29, VII/11-13,17-19, VIII/14- 
17, IX/3-11, 41 nap.
Káptalanfa (Veszprém és Zala m.); II/8-10.
Nagykovácsi (Pest m.); 11/13, III/7,9-17,20,23,26-27 
Markaz-Domoszló (Heves m.); 111/25.
Bajna (Esztergom m.); 111/30.
Vizesfás-Tarhos (Békés m.); V/21-22, XII/18-21.
Magyarpolány (Veszprém m ); VII/5-7, VTII/9-10.
Tamabod (Heves m); VIII/2,30.
Gyarmatpuszta (Komárom m ); VIII/11-12.
Ratosnya (Maros-Torda m.); IX/18-30, X/2-5, 8-9, 10-12; 22 
nap.
Laposnya (Maros-Torda m.); X/5-6.
Füleháza (Maros-Torda m.); X/9,11.
Ugod (Veszprém m ); X/17.
Pápateszér (Veszprém m.); X/18.
Felcsút (Fejér m.); XII/6.
Lébény-Mosonszentmiklós (Moson m ); XII/27-30.

19 vadászterületen összesen 118 nap.
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1943. (Erdészettörténeti Közlemények XL.)
1942. (Erdészettörténeti Közlemények XXXIV.)
1941. (Erdészettörténeti Közlemények XVI. - elfogyott) 
1940. (Erdészettörténeti Közlemények XXVIII. - elfogyott) 
1939. (Erdészettörténeti Közlemények XXIII. - elfogyott) 
1938. (Erdészettörténeti Közlemények XXXI.)
1937. (Erdészettörténeti Közlemények XLVT.)

Eddig a következő Nadler-vadásznapi ók jelentek meg:

A kiadó
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