
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.
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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.

87



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
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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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