
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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