
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

79



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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