
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 - -
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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.

54



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.

67



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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