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Fehérvárcsurgó 
(Fejér megye)

Január 1. Reggel 6 órakor Gaja-pusztán ébredek, és 7-kor a 
kényelmetlen, rozoga barkácsoló kocsira szállók, hogy 
vadászással kezdjem az új évet, és nem lankadó reménnyel 
folytassam azt, amit tegnap, szilveszter estéjén abbahagytam, a 
balinkai kos keresését. A mai nap a tizenharmadik ezen a 
területen s az öreg muflonkos nyomában. Rám férne, hogy 
végre sikerüljön az elejtése. Ámde balszerencsém minden 
vadászsiker első feltételével, már az időjárással is ellenemre 
van. Egész éjjel esett az eső és még reggel is szemereg. A 
hegyeket pedig köd borítja. Ködösen, vizesen, csatakosan 
kezdődik az új esztendő. Csúnya sárban döcög a kocsi a 
vadaskert főkapuja felé, ahol Horváth erdőőr már vár. Aztán a 
Szeles-árkon indulunk fel a Várhegyre és mindjárt a völgy alján 
látunk négy muflonjuhot. A tetőn sűrű ködbe jutunk. Ott 
céltalan a barkácsolás, hiszen alig látni 40 lépésen túl, ennyire 
pedig az öreg kos alig várja be a kocsit. Nem is látunk a tetőn 
muflont, csak nehány szikasutát. A Fenyves-völgyön 
lehajtatunk az Aszóba. Ott egy darabig ritkább a köd, és elég 
messzire lehet látni. Előbb két muflonjuhval találkozunk, majd 
egy csapatban 14 muflonra akadunk -  ezek között is csak két 
fiatal kos van -,s végül még egy magányos, fiatal kost látunk. 
Aztán sűrűsödik a köd, és a terület alsó részein is reménytelen 
és céltalan a barkácsolás. Délelőtt 11 órakor az Aszóban, a 
szálerdőben sem látni 30-40 lépésen túl, ráadásul az eső is esik, 
tehát felhagyok a mindenképpen hiábavalónak látszó 
vadászással, és vizesen, latyakosan visszamegyek Gaja- 
pusztára. Ma délelőtt tehát összesen 21 muflont és ezenfelül
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csak nyolc szikát láttam. Délután hazautazom. A balinkai kos 
ez alkalommal is megint elkerülte puskám golyóját. Ki tudja, 
kié lesz végül a csigája!?

Azt mondják itt, csak sok hó kell, mindjárt előkerül az öreg 
kos, és könnyű lesz vele találkozni. De kérdés, hogy ki lesz 
akkor itt soron a vadászással. Ez a gazdátlanság, az egymással 
való versengés, a beosztástól való függés a hátránya a lelövés 
vásárlásának az állandó béreléssel szemben. Nem lehet a 
vadászást azzal a megnyugtató érzéssel félbehagyni, hogy ami 
nem sikerült most, majd sikerül máskor.

Budai hegyvidék 
(Pest megye)

Január 19. Fővárosi erdőben, a polgármesternek fenntartott 
területen, a Normafa mögött, Makkosmária körül és 
Csillebércen Kovácsházy tanácsnok egy kis házi 
hajtó vadászatot tart. Vagy tízen vagyunk puskások, csak 
kebelbeliek, főképpen az erdészet személyzete. Természetesen 
csak erdei hajtásokat rendezünk. Reggel 8-kor kezdjük és 
délután l/43-kor fejezzük be. Derült idő van, hideg északi szél 
fúj, a hőmérő fagypont alatt 11 fokot mutat, és araszos porhó 
borítja az erdőt. Az összeredmény 15 nyúl és 10 fácán. Én két 
nyulat és három fácánt lőttem.
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Bajna 
(Esztergom és Komárom megye)

Január 20. (vasárnap): Vadászat a bajnai erdőben disznóra és 
kisvadra. Kevés a hó, derült az idő, de csípős hideg van, a 
hőmérő fagypont alatt 18 fokot mutat. A szél is fúj, nem valami 
kellemes dolog sokáig csendesen állni és a hajtást várni. Ezen a 
területen, mint rendesen, a vad is kevés, tehát gyenge a 
vadászmulatság. A tizenegy puskás egésznapi eredménye két 
róka, négy nyúl és hét fácán. Bár a hajtásokban hat disznó is 
volt, jómagam egyet sem láttam, és egy sem esett. Gyarmatra 
korán reggel bérautóval, onnan Stösznerrel, kocsival a bajnai 
erdőbe mentem. Reggel 9 óra felé a bajnai mezőn egy vadászó 
rókát láttunk. Vadászat után, de még alkonyat előtt, útközben, 
visszamenet Gyarmatra, egy jellegzetesen téli jelenetet láttam 
és mulatságos élményben volt részem. Három kocsi gyors 
irammal robogott az országúton. Az első kocsin ültem 
Stösznerrel. Bal oldalt, az útmenti akácsorban, tőlünk vagy 60- 
70 lépésre, az utánaugró róka elől egyszerre felrebben egy 
fácánkakas. A kakas felszáll a magas fa tetejére, a róka 
visszaesik a földre és felnéz a fácán felé. Ezt meglátja a kocsi 
mellett futó Tommy kutyám és nekirohan a rókának. A róka 
egy másodpercre szembefordul a kutyával, nézi, aztán menekül, 
s mire a robogó kocsi a fa alá ér, a kutyától üldözött róka az 
úttól jobbra, a szabad mezőn, már lövéstávolságon túl van. 
Kapásból fellövök a fa tetején ülő kakasra, amely lepottyan, 
mire Tommy visszafordul, visszajön és hozza a kakast, a róka 
pedig a mezőn megáll és vagy 300 lépésről nyugodtan néz 
bennünket. Rajta túl szanaszét vagy 30 szarvas álldogál, 
lekotorja a vetésről a havat, legel és ránk sem hederít. Ha a
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kutya nem lett volna a földön és nem kergeti el a rókát, ezt 
lőhettem volna meg a kakas helyett. Mai eredményem összesen 
három fácán. Reggel 7 órakor indultam hazulról és este 8 
órára értem vissza.

Esztergom 
(Esztergom megye)

Január 26. (szombat) Brandt Vilmosnak kivételes engedélye 
van két bika lövésére, és elméletben megegyeztem vele az 
egyik bika elejtésére. Délután '/22-kor érünk ide, és '/23-kor a 
vadőrrel cserkelni indulok. Sajnos, mindjárt kezdetben azzal 
hibázom el a dolgot, hogy, kísérőm tanácsára hallgatva, 
gumitalpú cipőben járok. Cserkelésem ennek folytán ma 
délután mindvégig kínos, keserves, vesződséges egyensúlyozás. 
Ugyanis olvadós, enyhe idő van, szemereg az eső, és a kevés hó 
az erdőben vizes és veszedelmesen csúszós. Minden lépésemre 
megcsúszom, és helyenként csak úgy tudok továbbjutni, hogy 
lépésről lépésre a fákba kapaszkodom. A cserkelésnek ez a 
módja természetesen zajjal jár és szörnyen elfáraszt. A 
barátkúti oldalon a hol sűrűbb, hol ritkább szálerdőben járunk 
és keressük azt az állítólag kiváló, tizenhatos bikát, amelyet 
már tavaly október elején kellett volna meglőnöm, s amely 
most is itt jár. Egy helyen messziről két őz ugrik meg előlünk. 
Azon aggódom, hogy járkálásunk inkább terelés, mint 
cserkelés. Aztán két szarvast látok előlem elkotródni. Mindjárt 
eltűntek, meg sem nézhettem őket. Kísérőm, a vadőr, akinek 
nagyszerű fülét irigylem, azt mondja, hogy bika volt előttünk, 
mert hallotta az agancsnak a fához koppanását. Ezeknek a
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szarvasoknak a nyomozásával és keresésével telik el aztán a 
rövid téli délután hátralevő része, hiszen 5 órakor már 
sötétedik. Keservesen nehezen, csúszkálva, kínlódva, tornászva 
kapaszkodom a hegyoldalon ide-oda kanyarogva mind feljebb, 
és egy széles tetőre érek fel, amelyen túl, az ugyancsak széles 
völgyhajlatban, ritka szálerdőben meglátom a szarvasokat. 
Messze alattam vannak.

Sötét fatörzsek között mozognak, s alakjuk sötétlik a fehér 
havon. Óvatosan feléjük kúszva, vagy 150 lépésre közelítem 
meg őket. Hat bikát látok. Kettő nyugodtan álldogál, kettő
kettő pedig viaskodik, agancsával összecsap és ide-oda 
tologatja egymást. Sokáig nézegetem, bírálgatom őket, s végre 
megállapítom, hogy a legderekabb az egyik viaskodó bika; 
páros tizenkettes, talán golyót érdemel és megéri az árát. 
Megvárom, hogy szabadon lássam, és a párviadalt abbahagyja. 
Közben alkonyodik és a céltávcsőben homályosodik a kép. A 
derék tizenkettes végre elfordul a nála hitványabb agancsú 
ellenfelétől, a fák között ide-oda bóklászik és az elejét lövésre 
kínálja. Megcélzóm, s bár érzem, hogy kezem nem elég 
nyugodt, türelmetlenül, elhamarkodva lövök és elhibázom. 
Amikor a bikák elugomak, összeverődnek és elvonulnak, 
látom, hogy a szarvasok kilencen vannak; a hat bikához még 
három tehén is csatlakozott. Természetesen megnézem a lövés 
helyét és egy darabig követem a havon jól látható csapákat, de 
a sebzésnek semmi jelét sem találom. Nem is vártam, hogy 
valamit találjak, mert amikor ujjam a ravaszhoz ért, már 
tudtam, hogy hibázom. Hogy ezt mi okozta, nem tudom. Talán 
idegességem a sok munkától, vagy fáradságom a kínlódásos 
kapaszkodástól. Mindenképpen szörnyen restellem a dolgot, 
hiszen már nem is emlékszem, mikor hibáztam utoljára 
szarvasbikát. Később, amikor már esteledik, előlem elugró 
disznók röfögését és csörtetését hallom. Sötétben, szemergő
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esőben csúszkálok vissza a vadászházhoz, ahová olyan fáradtan 
érek, hogy rögtön ledűlök a kerevetre és vacsoráig akkorát 
alszom, hogy -  amint a házigazda később mosolyogva mondja
-  horkolásomtól rengett a ház.

Január 27. (vasárnap) 5 órakor kelek és 6 órakor, még 
sötétben, indulok. Az éjjel valami keveset fagyott. A barátkúti 
völgyben, a mezőn ugyan még nagy a sár, de a hegyoldalakon, 
az erdőben a tegnapról megmaradt, olvadós hó megsűrűsödött, 
megkeményedett és a fagyott haraszttal együtt ropog a 
cipőtalp alatt. A barátkúti oldal alatt, az erdőszélen, azon a 
helyen, ahol a nagy bikát a mezőn leginkább látni szokták, 
félórát álldogálunk és várjuk a virradást. A felhők 
foszladoznak, helyenként közöttük derül az ég, és a hajnali 
hangulat, a magasban látatlanul vonuló libák gágogása, a reggel 
ébredése, sok-sok ilyen és hasonló virradat emlékét idézi fel 
bennem. Aztán megvilágosodik, és előbb a barátkúti oldalon 
délelőtt 10 óráig, majd a Kerek-berekben délig cserkelek, de 
csak három őzet látok. Szarvasokkal nem sikerül találkoznom. 
Nappal megint olvad, nagyon enyhe az idő, és erdőnek- 
mezőnek inkább márciusi, mint januári formája van. Ebédre 
betérek a vadászházba. Házigazdám közben beteg lett és ebéd 
után hazamegy Budapestre.

Délután ’/23-kor megint útnak indulok. A sár egyre hígabbá 
válik, s az ember még szögestalpú cipővel is egyre nagyobbakat 
csúszik. A barátkúti oldalnak ugyanazon a részén cserkelek, 
ahol tegnap délután jártam, és keresem azt a bizonyos nagy 
bikát. Három helyen csalósíppal rókát hívok -  
eredménytelenül. Serétes puskámat ugyanis a vadőr hozza 
utánam, s ha már nem sikerül szarvast, bikát vagy tehenet 
lőnöm, legalább rókát lőnék. De ez a kirándulásom megint
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kezdettől fogva rosszul sikerült, és előre tudom, hogy 
mindvégig eredménytelen lesz. Ma délután csak két őzet látok. 
Késői alkonyattal az erdőszélen ölbe rakott, hasított cserfa 
mellett álldogálok és várom, hogy valami nagyvad jönne ki a 
mezőre. A frissen feldarabolt cserfa jól ismert szaga, a hóié 
áztatta föld illata, az enyhén hűvös levegő a bögötei kora 
tavaszi, szalonkás estékre emlékeztet.

Január 28. (hétfő) Úgy, mint tegnap, ma is még virradás előtt, 
6 órakor indulok. Egy darabot a barátkúti völgyön, a mezőn 
lefelé ballagunk, aztán jobbra fordulunk és az erdőszélen 
várjuk meg a teljes világosságot. Az idő mára sem változott 
meg. A völgyben enyhe és földszagú a levegő, és nagy a sár, 
ellenben fönt, a hegyoldalakon és hegytetőkön megint 
megfagyott a sár, a haraszt és a kevés maradék hó, s ezért csak 
messzire hallatszó ropogással lehet járni. Cserkelésünk nem is 
ér egy fabatkát sem. Pedig igen nagyot járunk. Eljutunk a 
„Mexikó”-nak nevezett hercegprímási területre, ahol leginkább 
találunk friss szarvascsapákat. De a szarvasok kifognak rajtunk, 
nem sikerül őket meglátnom, pedig a nyomokból tudom, hogy 
közelükben jártunk. Délelőtt 10 órakor hegytetőn egészen friss 
disznó- és szarvascsapákra bukkanok. A vad csülkön van és 
valahol előttünk jár. Ide-oda kerülgetve megkísérlem, hogy 
akár a konda disznónak, akár a szarvasoknak elébe kerüljek, de 
hiába csúszom-mászom és cserkelek nagy óvatosan, ezúttal 
semmi sem sikerül. Délután 2 órára érek vissza a barátkúti 
vadászházba. Nyolc órát cserkeltem hol csúszós sárban, hol 
ropogós havon, mindig a hegyoldalakon fel s alá, mára bizony 
megelégeltem a dolgot. Nem láttam semmi vadat. Ebéd után 
pihenek, aztán csomagolok, és délután %5-kor, amikor 
beolajozott puskám a tokban van, a céltávcső és töltényem a
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bezárt bőrönd fenekén, és előjárt a szekér, amely bevisz 
Esztergomba az állomásra, a vadászházzal szemben, vagy 400 
lépésnyire, nyolc szarvas lép ki az erdőből a mezőre és 
nyugodtan legel a herén. Egy nyolcas bika és hét tehén. Könnyű 
dolog lenne a szarvasokat becserkelni és egy-két tehenet lőni, 
de nincs hozzá kedvem. Hazamegyek!

Felsőbabád 
(Pest megye)

Március 20. Tíz nappal ezelőtt szerte az országban még téli idő 
volt, naponta havazott, sőt három-négy nap előtt éjjelenként 
még fagyott. Az első szalonkákat, éspedig kettőt, tegnapelőtt 
látták itt, és Feri,aki egy hete naponta jár esti lesre a Frank
hegyre, csak tegnap este látott ott első ízben szalonkát, de 
mindjárt -  állítólag -  nyolcat. Bérautóval, Erzsivel délután 'A5- 
kor kiruccanunk Babádra és este 8 órakor már itthon is 
vagyunk. Hangulatos, szép, hűvös este volt, de a babádi erdő 
most nagyon száraz, és úgy látom, hogy alig van benne 
szalonka. 6 25-kor vagy 100 lépésről két párosán húzó szalonkát 
láttam, s ezenfelül semmit. Még csak korrogást sem hallottam. 
Két magasan szálló ruca közül a gácsérra elpazaroltam egy 
töltényt. A szalonkák késői érkezése az idén a naptárral 
egyezik; csak négy nap múlva lesz Oculi.
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Budai hegyvidék 
(Pest megye)

Március 21. A Pestvidéki Vadásztársaságtól szalonkázó 
tiszteletjegyet kaptam, ennek alapján mehetek fel Ferivel a 
Frank-hegyre szalonkalesre. Alkalmas, hűvös, csendes idő van, 
és igazság szerint bőven kellene szalonkát látni, de nem látok 
egyet sem és hangjukat sem hallom. Feri látott messziről egy 
korrogva húzó szalonkát, és a társaságnak egyik tagja lőtt 
egyet. A Csiki-hegyek felől 5 lövés hallatszott; az első 625-kor, 
az utolsó 645-kor.

Fehérvárcsurgó 
(Fejér megye)

Március 24. (vasárnap) Tegnap este értem ide, viharos 
időben. Két nap csendes, meleg idő volt, de tegnap estére 
goromba szél kerekedett. Nem a szalonkák kedvéért jöttem ide, 
hanem azért, hogy folytassam vadászásomat a bal inkai kosra. 
Újév napján jártam itt utoljára. Január havában nem 
vadászhattam itt, mert József főherceg igényelte magának a 
balinkai kos lelövésének jogát. Nem törődött vele, hogy én 
régebben vadászom rá, tehát több jogom van hozzá. No de, úgy 
látszik, a sors nem neki szánta, mert csúnyán elhibázta. Aztán 
februárban tizenhat napot Németországban jártam és ezért nem 
vadászhattam. Ma egy hete telefonált nekem Knoll 
jószágigazgató, hogy a kos a terület keleti részében, az 
Ereszvényben tartózkodik, használjam ki sürgősen ezt a
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kedvező alkalmat. Ugyanis a területnek ezt a könnyen 
végigcserkelhető, jól áttekinthető sarkát a Gaja-patak választja 
el a terület többi részétől. A muflonok nem mennek neki a 
víznek, csak a hídon járnak át, tehát a kos aránylag kis területre 
szorult, és ezen biztosan megtalálható. De úgy szokott az lenni, 
hogy az ember az efféle hívásra nem indulhat rögtön útnak. Az 
elmúlt héten nem tudtam magamnak akár csak egy napot 
szabaddá tenni. De a mai vasárnapot és a holnapi ünnepet csak 
a balinkai öreg kosnak szánom. Szokott kísérőm, Horváth 
erdőőr három napja látta utoljára az Ereszvényben, de Szigeti, a 
másik erdőőr tegnapelőtt a Liptai-oldalon, a vaskereszt alatt 
látta, ami azt az aggodalmat támasztja bennem, hogy elkéstem, 
hogy elmulasztottam a nagyszerű alkalmat, ezt a ritkán látható 
kost az Ereszvényben meglőni.

Reggel 6 órakor kezdem. Mivel Horváth erdőőr úgy 
mondja, hogy ez a kos nagyon vad, bizalmatlan, és olyankor, 
amikor egyedül van, már a kocsi elől is menekül, gyalogosan 
cserkelek. Végigkeresem az egész Ereszvényt, de egyetlen 
muflont sem találok rajta. Ezzel bebizonyosodott, hogy 
elkéstem ettől az alkalomtól. Hogy a hidat elzárják, hogy 
ijesztőnek valami madzagra csak nehány büdös, tarka rongyot 
akasszanak oda és ezzel a kost számomra az Ereszvényben 
tartsák, az persze itt senkinek sem jutott eszébe. Az Ereszvény 
után ugyancsak gyalogosan végigkeresem a Liptai-völgyet, de 
muflont ebben sem találok. Amikor a Listár úton leérek a 
Szeles-árokban rám várakozó kocsihoz, ettől vagy 60 
lépésnyire, a meredek hegyoldal élén elugrik egy kos. Hogy ez 
milyen volt, azt nem tudom. A kocsis aztán mondja, hogy öt 
muflon, köztük egy derék kos sokáig álldogált ott, a kocsi 
fölött, a hegyoldalon. 9 óra után kocsira szállók és barkácsolni 
indulok. A nap melegen süt, az erdő barna-szürke, aszott képét 
csak a sárgán virágzó sombokrok tarkítják, a som virágait
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zümmögve lepik el a méhek, s a száraz haraszton zörögve 
inainak el előlünk a kis gyíkok. Ott tartok megint, ahol három 
hónappal ezelőtt; nem tudom, hol keressem az öreg kost és 
csak vaktában barkácsolhatok. Ezzel telik el az idő délelőtt 11 - 
ig. Közben helyenként le is szállók a kocsiról és egy darabot 
gyalogosan cserkelek. Kocsival még egyszer megjárom a 
Szeles-árok és Listár út közötti részt, megfordulok a Várhegy 
tetőn és az Aszón jövök le. A várhegyi kapuhoz közeledve két 
derék kost látok, de egyikük sem a balinkai öreg. A 
vadaskertben összesen tíz muflont, 41 szikát és három őzet, a 
kerítésen kívül, a mezőn pedig 22 őzet látok. A felhők között 
időnként kikandikáló nap melegen süt, de az árnyék s a szél 
még hűvös. A szürke avar alól még csak gyéren bújik ki nehány 
fűszál, virágzó kökörcsin, kisvirágú hunyor, tavaszi hérics, 
ibolya és imitt-amott még hóvirág is akad. 11 óra után, ebédre 
visszahajtatok Gaja-pusztára.

Délután 2 órakor megint kocsira ülök és kihajtatok a 
területre. Az idő romlik, a szél erősbödik, és időnként szemereg 
az eső. Feldöcögünk a Szeles-árkon, aztán a Listár úton, és a 
Vaskereszt táján gyalogosan cserkelek. Később a Várhegy
tetőn barkácsolok, majd a Kisvár-hegyen megint cserkelek. 
Végül leereszkedem egy meredek nyiladékon az Aszóba a 
vadlegelőhöz. Ezen a darab rossz lucernán 15 muflon és hat 
szikla legel. A balinkai kos, sajnos, nincs közöttük. Az öreget 
megint egész délután hiába kerestük. Láttam összesen 30 
muflont, 12 szikát és egy őzet.

Alkonyattal a Várhegy-tetőn, a nagy vágásban elállók 
szalonkát lesni. Az ég sötéten borult, és vékonyan csepereg az

90eső. Sajnos, a szél is vígan fúj. Korábban, mint vártam, 6 -kor 
látom az első szalonkát. Magasan és korrogva száll. Pisszegve 
hívom, de nem hallgat rám, és vagy 80 lépésre mellettem 
elszáll. Amikor eltűnt, sajnáltam, hogy nem kockáztattam meg
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a lövést. Nehány perc múlva hallom, hogy közelemben 
szalonka kelt szárnyra. A számycsattogás zaja felé fordulok, és 
máris alacsonyan, a fejem fölött surran el két szalonka. Hirtelen 
megfordulok és -  már kissé messziről -  az egyik után dobom a 
lövést. Úgy rémlett, hogy rézsűt levágódott a vágásba. Biztos, 
hogy a másik elkanyarodva, egyedül szállt tovább. Aztán 
megint egy korrogva, magasan szálló szalonka jön felém. Ezt 
első lövésemmel elhibázom, a második lövésre azonban 
egyenest leesik, és jól hallom a puffanását, amikor a földre ér. 
Ezt aztán zseblámpámmal sokáig keresem is, de nem találom 
meg. Tehát mind a kettőt holnap reggel fogom megkeresni. 
Ezenfelül még két eredménytelen lövés esett a területen 
szalonkára.

Március 25. Ma kivételesen hajnali húzásra is kimegyek. 
Tegnap este megjött rá a kedvem. 4 órakor kelek és %5-re a 
Várhegy-tetőn, a vágásban, tegnapi helyemre érek. Az erdőőr 
azt mondja, hogy 5 óra előtt öt perccel kezdődik a hajnali 
húzás. Nem bízom hozzá, mert gorombán fúj a szél. 5 óra felé 
két tőkés ruca surran el alacsonyan mellettem. Duplázva rájuk 
lövök. Az egyik lefordul, a másik látszólag betegen száll 
tovább. Hamarosan még egy ruca húz magasan fölöttem. Erre 
is rálövök, de a serét nem éri; túl messze volt. Aztán vagy tíz 
percig semmit sem látok, amin nem is csodálkozom, hiszen a 
szél kellemetlenül fúj. Már javában dereng, és azt gondolom, a 
húzás ideje elmúlt, de egyszerre közel mellettem, alacsonyan 
surran egy szalonka a vágás cserjéi között. Kapásból 
utánalövök, úgy érzem, hogy jól lőttem, de amikor a puskám 
durrant, a szalonkát már nem láttam. Az úton futyürészve jön 
felém a vadőr, s ezzel jelzi, hogy a húzásnak vége. De 
ugyanakkor, hasonló mód, mint az előbbi, egy szalonka 
alacsonyan, a bokrok között hirtelen surran el közöttünk. Ennek
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is kapásból -  sőt, mondhatnám, vaktában -  lövök utána. Erre 
aztán végre egészen megvirrad, de a tegnap esti és a ma hajnali 
lövéseim eredményét majd csak később akarjuk megvizsgálni.

Kicserkelünk a fennsík déli szélére és a meredek 
hegyoldalon leereszkedünk az Aszóba, a vadlegelőhöz. A 
lucernán 12 muflont és kilenc szikét érünk, a balinkai kos 
azonban ezúttal sincs közöttünk, pedig nagyon reméltem, hogy 
a lucernán ma reggel végre meglátom.

Felmászunk megint a tetőre, és a vágásban buzgón 
keresgélve megtaláljuk a tegnapi második szalonkámat és a 
mai elsőt, valamint a tőkés rucát is. Tehát érdemes volt hajnali 
lesre kijönnöm. Azt hiszem, hogy a látott két szalonka azért 
húzott olyan későn, mert a hajnali rossz idő, a goromba szél 
késleltette a felszállását.

Aztán délelőtt 11 óráig felváltva barkácsolok és cserkelek. 
Sokat járok gyalogosan és olyan helyeken, ahová nem lehet 
kocsival menni, vagy ahol célszerűbbnek látszik a muflonokat 
gyalogszerrel megkeresni. Végigkutatjuk megint a Várhegy
tetőt, a Listár út és Vaskereszt tájékát, ismét az egész 
Ereszvényt, és végül a Gaja-patak fölötti és a Szeles-árokban a 
déli oldalakat, de muflont egyáltalán nem találunk. Csak egy 
szikát és hét őzet látok, közöttük négy derék bakot. Az egyik 
baknak, amellyel a Várhegy-tetőn találkozunk, háromszárú 
agancsa van. Ezt szeretném majd később meglőni. Ezzel be is 
fejeztem ezt a kirándulásomat. Behajtatok Gaja-pusztára 
ebédelni és délután hazautazom.

Rosszkor jöttem most ide, elkéstem. A balinkai öreg kos 
éppen elhagyta téli helyét, az Ereszvényt, és csavarog. Ilyenkor 
csak vaktában lehet keresni, és csak a bolond véletlen hozhat 
vele össze. Egy-két hát múlva remélhetőleg valahol 
megállapodik, és valami jó legelő kedvéért egy darabig betartja 
járását. Horváth erdőőr azt hiszi, hogy hamarosan rákap az
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Aszóban a vadlegelőre, a lucernára, ahová tavaly ilyenkor is 
rendszeresen járt. Ott aztán csak lesni kell. Azzal a szándékkal 
megyek haza, hogy nemsokára visszatérek ide.

Marótpuszta 
(Esztergom megye)

Március 29. (péntek) Esik az eső és hideg szél fuj, amikor 
délután ideérek. Hallom, hogy Martinék tegnap este a Föveny- 
kút fölött nyolc húzó szalonkát látott. A húzás idejére a 
kisbajóti nyiladékra megyek. Útközben a Szénégető táján egy 
nagy csapat szarvast látok. Vagy húsz bika volt együtt. 
Alkonyattal az idő még barátságtalanabbá válik. A szél 
erősbödik, s a borulás sötétedik. Nehány lövést hallok, aztán 
6 -kor vagy 100 lépésről egy magában, magasan szálló 
szalonkát látok. Nehány perccel később hirtelen sötétedik, és 
valóságos hófergeteg seper végig az erdőn. Egy-két perc múlva 
mindent beborít a hó.

Március 30. Hajtóvadászat szalonkára tizenkét puskással és 
húsz hajtóval. Az időjárás gyalázatos. Az éjjel minden 
keményre fagyott, az ég beborult és gorombán fúj a szél. A 
hangulat inkább téli, mint tavaszi, s mivel az ember inkább 
tavasziasan, mint téliesen öltözködött, bőven kijut a fázásból 
is. Aránylag elég szalonkát találunk, éspedig főképpen a 
magasabb helyeken, a fennsíkokon. Van olyan hajtás, amelyben 
öt-hat szalonkát verünk fel, és van olyan puskás, aki ma hét 
szalonkára lő. Sajnos, nem én vagyok ez a szerencsés. Nekem 
ma csak egy szalonka jut, ezt a szomszédom -  szerencsémre -
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elhibázza, s én messziről, jó magasról lövöm le. A mai 
hajtóvadászat összeredménye kilenc szalonka és egy nagyon 
sötét szőrű, „kormos” róka. Délután 5 óra felé az egész társaság 
megelégelte a küszködést a hideg széllel és bevonult 
Kulacsyhoz vacsorázni. Az esti húzás idejére senkinek sincs 
kedve kint maradni.

Március 31. (vasárnap) Hajnali húzásra nem megyek ki; hideg 
szél fuj, tegnap a jó helyekről minden szalonkát elhajtottunk, és 
egy kis hűlés is van bennem. Délelőtt azonban -  bár inkább 
hidegen, mint melegen -  süt a nap, hát kimegyek Tommyval 
bokrászni. Végigkeresem a Péteri-járást és a Somberek-tetőt, de 
csak két ízben röptetek fel szalonkát, valószínűleg kétszer 
ugyanazt. Először egyáltalán nem lőhettem rá, másodszor pedig 
elkéstem a lövéssel. Három és fél órás bokrászásomnak ez az 
egész eredménye.

Bár azt tartom, hogy ahol tegnap hajtattunk, ott ma még 
nem várható jó húzás -  mert onnan a szalonkákat elkergettük 
és inkább a Hintósűrűbe, vagy a Hársberekbe mennék, de 
Martinék csak a Föveny-kút fölötti tetőt ajánlja, tehát 
alkonyaira oda megyek. Negyedórával a húzás kezdete előtt 
érek a kiszemelt helyemre, és mielőtt elállók, egyet fordulok a 
kökényes, csepőtés tetőn. Alig haladtam 100 lépést, Tommy 
egy kökényes bokorból kizavar egy szalonkát, s ezt 
könnyűszerrel lelövöm. Aztán visszamegyek a helyemre és 
várom a húzást. Derült az ég, világos az alkonyat, hideg van és 
fuj a szél. 635-kor hallom egy szalonka korrogását, de ezenfelül 
egyáltalán semmit sem észlelek. Ez aztán a csalódás!

Április 1. (hétfő) Ha az ember esti húzáson nem lát szalonkát, 
természetesen nem megy hajnali húzásra, inkább nagyot alszik

19



és pihen. Délelőtt azonban Tommy kutyámmal megint 
bokrászom. Negyedfélórát apróra össze-vissza járom a 
Fövenykút körüli sűrűségeket, vágásokat, kökényes 
csepőtéseket, léceseket, bozótokat, összeszurkáltatom a lábam 
szárát, megtépetem a ruhámat, látok szarvasokat, őzeket, 
nehány fácánt, de nem találok egy szalonkát sem. Érthetetlen 
dolog! Az időjárás megjavult, derült az ég, süt a nap, nem fúj a 
szél, mégis hideg van; az éjjel megint fagyott.

Délután Vaddisznóson befogatok, és az esti húzásra kocsin 
a Hársberekbe hajtatok. Martinék tanácsára a kecskekői bányán 
túl, az Eminkes északi oldalán, a bozótos lécesben állok el. Az 
idő nagyszerű. Szélcsend van és vékonyan szemereg az eső. 
Úgy látszik azonban, hogy most ezen a vidéken mindenütt 
kevés a szalonka. 633-kor messze alattam, a terület alacsonyabb 
fekvésű részén durran a puska. Aztán még három-négy lövés 
hallik, és egy látatlan szalonka korrogását hallom. Végül 645- 
kor fölöttem vagy 80 lépésre korrogva húz egy szalonka, s én 
nagy feleslegesen odadurrantok neki. Nagyon csodálatos dolog 
lett volna, ha elértem volna. Sötéttel döcögünk vissza az erdő 
árkos-völgyes terepén Vaddisznósra, és még ma este 
hazautazom.

Budai hegyvidék 
(Pest megye)

Április 4. Esti lesre Ferivel felmegyek a Frank-hegyre. Nagyon 
alkalmas, csendes, hűvös, derült idő van. Csak az rontja a 
hangulatot, hogy a vágás régi szekérutain lesőhelyet keresve 
még három puskással találkozunk. Nem szeretem a tolongást,
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különösen vadászaton nem. Végre valahol mégis 
elhelyezkedünk. Sűrű bozótban állok, amelyből nehány kisebb 
szálfa áll ki. Az első korrogást 635-kor hallom, és egy-két 
perccel később egyszerre a fejem fölött mögém húz egy 
szalonka. Majdnem elkésem a lövéssel, de hirtelen hátrahajolva 
még elérem, s a szalonka messziről és jó magasan teljes lövést 
kap és lezuhan. Tommy sokáig keresi, míg a seprűszerű 
bozótban megtalálja és hozza. Aztán különböző irányból öt-hat 
lövés hallik, és messziről látok egy húzó szalonkát. Egydarabig 
csend van, 655-re jár az idő, és valaki abból az irányból, amerről 
Ferit várhatom, fütyül. Azt gondolom, hogy Feri jelzi nekem az 
indulást, elmegyek a helyemről és a hallott fütty irányában 
ballagok és pipára gyújtok. Egyszerre egy szalonka suhan el 
mellettem. Megnézem az órát, 7 órát mutat. Aztán előkerül 
Feri, és kiderül, hogy nem is ő fütyült. Bosszankodom, hogy 
korán hagytam el a helyemet. Hogy mennyire korán, arról 
mindjárt meggyőz nehány szalonka. Egyszerre két-három 
irányból hallik korrogás, és egy szalonka éppen fölöttünk, 
korrogva száll. Ezt Feri duplázva elhibázza. Az utolsó 
korrogást 710-kor halljuk. Ez a mai este nagyon tanulságos volt. 
A húzás 635-től 705-ig, tehát teljes félórát tartott. Alkalmas 
időben az ember ezzel a lehetőséggel számoljon, és az első 
látott vagy hallott szalonka után félórát maradjon a helyén. Ez 
természetesen csak az esti húzásra vonatkozik; a hajnali 
rövidebb ideig tart.

Április 5. Szeles, borús időben megyek fel délután Ferivel a 
Frank-hegyre. Egy órát a kutyákkal a kökényes, tüskés, bozótos 
vágásban bokrászunk, de nem találunk szalonkát. Aztán a 
vadászkunyhóba kell menekülnünk, mert előbb megered az eső, 
aztán hófergeteg támad. Egy órát gubbasztunk a kunyhóban, 
aztán alkonyattal, a gyalázatos idő ellenére, lesbe állunk. Feri

21



négy húzó szalonkát lát, én azonban egyet sem. Csak amikor a 
helyemet már elhagyom, látok messziről egy szalonkát, amelyet 
Tommy a szekérútról felröptet.

Fehérvárcsurgó 
(Fejér megye)

Április 6. (szombat) Ebédidőben érek ide. Ezúttal Csurgón, az 
uradalmi főszámvevőnél szállók meg, mert Gaja-pusztán az 
erdész és egész családja influenzás beteg. Amióta legutóbb itt 
jártam, vagyis két hét óta, Horváth erdőőr az öreg muflonkost 
csak kétszer látta. Pedig naponta jár utána és szeretné 
számomra kilesni, illetve járását megállapítani. Ebből is látszik, 
milyen bajos vele találkozni, mennyire el tud rejtőzni az ilyen 
öreg, vigyázatos, bizalmatlan állat egy ezerholdas területen. 
Horváth a kost mind a két alkalommal a Várhegyen látta, tehát 
délután 3 órára a barkácsoló kocsival a hegytetőn a Geri- 
szálláshoz érek. Az idő borús, nagyon szeles, hűvös. A 
növényzet két hét óta semmit sem fejlődött. Csak a som virága 
nyílt ki egészen, és nehány galagonya bokor rügyei kezdenek 
szerényen bontakozni. Éjjelenként még fagy, s az időjárás 
egyáltalán nem tavaszias. Abbeli reményem, hogy az öreg kos a 
vadlegelőn a lucernára kap, még nem teljesült. Bizonyára azért 
nem, mert a lucerna sem nő még. Ami kevés zöld levele volt, 
azt a vad már lelegelte. Tehát a Várhegyen és a Kis-Várhegyen 
keressük a kost. Hol barkácsolunk, hol gyalogszerrel cserkelek. 
A Listár út és Vaskereszt tájékán is megfordulok, és 6 óráig 
összesen 12 muflont, hét szikát és három őzet látok. A Kis- 
Várhegyen egy őzbakot sokáig elnézegetek és becsülgetem az
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agancsát, amelyen a háncs már felszakadt és piroslik a vértől. 
Ezt az idén talán még meglövöm; derék hatos bak. 6 órakor, 
tehát a legjobb időben, fél órával esteledés előtt, amikor 
leginkább remélhető, hogy a kos a Szeles-árok felől vagy az 
Aszó fölötti hegyoldalakból felkerül a tetőre, a Várhegy-tetőn 
végigjön egy sereg erdei napszámos, két erdőőr és egy 
szabadon ide-oda szaladgáló vizsla. Ez aztán a figyelmetlenség 
és fegyelmezetlenség netovábbja! A fizető vadászvendég 
pazarolhatja drága és kevés szabadidejét, az uradalmi munka 
halad a szokott kerékvágásban, közömbös butasággal, mintha 
rajta kívül semmi sem volna a világon. A tetőn már nincs célja 
a barkácsolásnak, tehát gyorsan odahajtatok a fennsík déli 
szélére, ahonnan lelátni a vadlegelőre. Ott, közel alattam, 
megugrik egy őz. A lucernán a messzelátóval 19 szikát és két 
muflont olvasok meg. Az öreg kost azonban hiába keresem, az 
ördög tudja, merre jár. Alkonyattal a fennsíkon, a vágásban 
lesbe állok és kíváncsian várom a szalonkahúzást; bár az erdőőr 
úgy mondja, már nincs itt szalonka, ő már nehány este és hajnal 
egyet sem látott. Néhány perccel a húzás rendes ideje előtt 
azonban északnyugatról fenyegetően sötét, tömör felhők 
nyomulnak felénk, és látszik, hogy az idő egykettőre 
megbomlik. Pontosan 635-kor hallok korrogást és messziről 
látok egy gyorsan szálló szalonkát. Aztán öt percen belül még 
két szalonkát látok. Az egyik sípolásomra egész alacsonyan, 
hirtelen felém jön, csaknem a fejemre száll, s ezt túl közelről 
duplázva elhibázom, a másikat megint csak messziről látom. 
Aztán elsötétedik a táj, vékonyan, szemetelve megered az eső, 
tíz percig nem látok és nem hallok szalonkát, tehát elindulok a 
nehány száz lépésnyire várakozó kocsi felé. Útközben, 655-kor 
egy pisszegve húzó szalonka surran el hirtelen a fejem fölött. 
Az eső sűrűsödik, s mire beérek Csurgóra, jócskán megázom.
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Április 7. Komor, szürke, hűvös, szeles nap, barátságtalan idő, 
csaknem minden tavaszi hangulat híján. A természet képe, 
kellő távolságból nézve, alig különbözik most novemberi 
formájától. Késik a fák és bokrok rügyezése, unalmasan 
csupasz, szürke, színtelen minden. Csak a haraszt alól kibújt, s 
ilyenkor virágzó szerény erdei virágok tarkítják legalább a 
földet, és a virágzó sombokrok sárgán foltozzák az erdőt. 
Reggel '/20-kor érek ki az erdőbe és kevés reménnyel kezdek 
barkácsolni. Kevés a reményem, hiszen már 16 napot 
vadásztam ezen a területen -  változatlan sikertelenséggel -  a 
balinkai kosra. Elsősorban a Várhegyen keressük a már oly 
sokat keresett kost, aztán lenézünk az aszói vadlegelőre, de 
azon ma reggel nincsen vad. A Kis-Várhegyen gyalog 
cserkelek körül, a Listár úton megint barkácsolok, aztán a 
Liptai-völgy fölött megint gyalog járok, hogy felülről 
nézegessek be annak sziklás oldalaira, majd az Aszóban 
barkácsolok, s végül a Szeles-árok déli oldalán lopakodom a 
cserkészösvényen végig. Délelőtt 11 óráig szünet nélkül jövök- 
megyek, barkácsolok, cserkelek, bolházom a területnek azokat 
a részeit, amelyekben Horváth erdőőr véleménye szerint a kos 
most tartózkodik. Közben összesen 13 muflont, 24 szikát, és a 
kerítésen kívül, a községi mezőn három őzet, köztük egy érett 
agancsú bakot, látok. Délelőtt 11 órakor a Gaja-patak 
völgyében, a vadászháznál egy órát pihenek, falatozom, a 
lovakat pihentetem és küszködöm az álmossággal. Délben 
egydarab időre kiderül és kellemesen süt a nap. Ettől a 
melegtől, és talán azért is, mert az utolsó két éjjel csak négy
négy órát aludtam, szörnyen elálmosodom. Naplót akarok írni, 
de elalszom fölötte.

12 órakor megint felülök a kényelmetlen, de könnyű kis 
vadászkocsira. Megerőltetésembe kerül, hogy rajta ébren 
maradjak és bóbiskolva le ne essem róla. De Horváth úgy
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mondja, hogy a vad mostanában a déli órákban is mozog, jár- 
kel és legel. Felhajtatok a Szeles-árkon. Ennek felső végén, a 
Cseresznyésnek mondott, léces menti nyiladékra fordulva, 
mögöttünk messziről egy heverésző kost látunk. Egydarabig 
nézegetjük. A kos feltápászkodik és bevonul a lécesbe.
-  Menjünk oda, nézzük meg, nincs-e ott még több muflon! -  
szólok. Megfordulunk és a nyiladékon lassan végigdöcögünk. 
Amikor odaérünk, ahol a kost messziről láttuk, a lécesben, 
vagy 50 lépésnyire, három kost pillantunk meg. Kettő közepes 
minőségű, a harmadik nagyon derék. -  Nem a balinkai öreg ez?
-  kérdem az erdőőrtől. -  Nem tudom biztosan! Gyanús! 
Olyanforma! -  felel Horváth, miközben a kocsi elhalad a 
muflonok mellett. Megállni nem lehet, mert azt a muflonok 
nem tűrik tétlenül. Eltávolodunk, majd jóval odébb 
megfordulunk, visszahajtatunk, és az ellenkező irányból jövet 
megint a három kos mellett haladunk el. A lécesben olyan sok a 
takarásuk, hogy bajos őket jól megnézni. Amikor egyvonalban 
vagyunk velük és szemünket meresztve vizsgáljuk a 
legderekabbat, Horváth egyszerre kijelenti: -  Ez az!
-  Biztos? Nem téved? -  kérdem.
-  Határozottan ez az! -  felel az erdőőr.
A kocsi éppen egy vastag erdeifenyő mellett halad el. Leugrom 
és odalapulok a fenyő tövéhez, ezzel olyan helyre kerültem, 
ahonnan az öreg kosból semmit sem látok. Véletlenül éppen a 
fenyő és a kos között legsűrűbb a léces takarása. Elmozdulni a 
helyemről nem lehet, mert a muflonok biztosan észrevennének 
és elugomának. A fenyő vastag tövének egyik oldala mellől 
nézve a kosnak egy szőrszálát sem látom. A másik oldal mellett 
odakandikálva mégis látok egy darabot szürke nyergéből. Úgy 
érzem, mindenképpen ki kell használnom a lövés alkalmát, 
hiszen már tizenhetedik nap vadászom a területen és most
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látom ezt az öreg kost először. Ki tudja, mikor találkozom vele 
megint, talán soha többé, hiszen nehány hét múlva 
kilombosodik az erdő, és ennek takarásában akár novemberig is 
látatlan marad, s akkor talán megint más vadászvendég zavarja 
dolgomat és rontja esélyeimet. Talán okosabban vagy inkább 
helyesebben cselekednék, ha nem lőnék, de nagyon egyetértek 
azzal a német vadászmondással, amely szerint „nicht schiessen 
ist doppelt gefehlt”, és különben is szokásom a lövés 
leggyengébb, legkockázatosabb alkalmát is kihasználni. Bár 
csak gyomron lőhettem, de beleeresztem végre a golyót, hiszen 
ezzel a lövéssel is meg kell a kost kapnom. Szűk a fák között a 
rés a kos nyerge felé, de nincs messzebb 50 lépésnél, meg kell 
lőnöm. Puskám durran, nem látom, hogy a kos jelez-e, csak 
elfut a hirtelen elugró két másik kos után. Amikor Horváth az 
eltávolodott kocsiról hozzám jön, azt mondom neki: Nem 
tehettem másképpen, gyomron kellett lőnöm, vigyáznunk kell a 
kereséssel. A rálövés helyét azonban óvatosan megnézzük!

Megnézzük, nézegetjük, de nem találunk mást, csak két 
keresztüllőtt fát. Hogy a kos a fák előtt, mögött vagy között 
állt-e, azt megállapítani nem tudjuk. Lehet, hogy a golyó 
keresztülvágott a koson és azután ment a fákba, bár ennek 
semmi jele. Lehet, hogy a kos sértetlen maradt, és a fák 
eltérítették irányából a golyót. Hogy nem találunk vért, az nem 
bizonyítja a hibázást, a ó'A-es golyóval hasba lőtt vad esetleg 
semmit sem vérzik.

És kezdődik a találomra való keresés keserves vesződsége. 
Előbb egy óra hosszat ide-oda barkácsolunk, aztán egy órát 
gyalogosan keressük a fiatalosban abban az irányban, amerre a 
menekülése irányát gyanítjuk. A Cseresznyés nevű lécest 
apróra összejárjuk, majd a Nagy-Nyíresnek nevezett fiataloson 
is végigmegyünk, az Aszó fölötti oldalakon is keressük, de a 
kos nyomtalanul eltűnt. És mégis lehet, sőt még mindig hiszem,
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hogy a kost gyomron vagy hasba lőttem. A muflon nagyon 
szívós állat és messzire elmehet ilyen sebzéssel. De az erőltetett 
és elkorázott kutatással esetleg még messzebbre zavarom el. 
Keresés közben még tíz muflont és kilenc szikát látok.

XA 1 -kor lőttem, ‘/24-kor felhagyok a kereséssel, és Csurgóra 
hajtatok, mert csomagolnom és a 6 órás vonattal haza kell 
utaznom. Holnap reggel 8 órakor okvetlen hivatalomban kell 
lennem. A teljes bizonytalanság érzetével megyek haza. Fához 
támasztott puskával, körülbelül 50 lépésről olyan nyugodtan 
lőttem, hogy nem tudom elhinni, hogy hibáztam. Egyébként 
biztos, hogy a muflonokkal kapcsolatban általában üldöz a 
balszerencse.

Április 13. (szombat) Letelt megint egy hét, telve munkával, 
gonddal. Két-három napot ismét a vadászatnak szánhatok, és 
természetesen a balinkai öreg kos dolgát igyekszem tisztázni és 
dűlőre vinni. Ezúttal bármi remény nélkül jöttem Csurgóra, 
egyrészt mert borús, erősen szeles, barátságtalan, alkalmatlan 
idő van, másrészt mert tapasztaltam, milyen bajosan és ritkán 
lehet ezzel az öreggel találkozni, milyen kevés a valószínűsége 
annak, hogy az ember két-három nap vadászva valahol 
rátaláljon, harmadrészt mert valami kedvetlenség, 
csüggedésféle vett rajtam erőt ebben az ügyben. Viszont egy 
kis kabalának érzem azonban -  vadászbabonával -  Horváth 
erdőőrnek azt a tegnap küldött telefonüzenetét, hogy talán nem 
lesz érdemes most idejönnöm, mivel a kosról semmit sem 
tudnak, egy hét óta sem élve, sem kimúlva nem látták. Erre azt 
feleltem, hogy annál inkább folytatom ma a keresést.

Horváth az elmúlt héten harmadmagával négy nap 
végigkereste mindazokat a sűrűségeket, vágásokat, ahol a kos 
feküdhetne, ha a múltkor, hogy rálőttem, megsebeztem volna.
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De nem talált semmit és biztosan hiszi, hogy a kosnak semmi 
baja.

Délután 2 óra felé Gaja-pusztán kocsira szállók és 
kihajtatok az erdőbe. Az idő, sajnos, elkeserítően rossz. Fél 
délután esik az eső, és egész délután erősen fúj nyugatról a szél. 
Órák hosszat barkácsolva ázom. A kocsi szünet nélkül visz fel 
s alá, bejárom a terület nagy részét, de a 100 darabra becsült 
állományból csak nyolc muflont látok. Az ördög tudja, hol 
bújnak el ilyenkor, de alig lehet rájuk akadni. A szikákból 
azonban kilenc részletben összesen 52 darabot látok. A 
kerítésen kívül egy csapatban tíz őzsutát, majd a vadaskertben 
egy érett agancsú bakot s egy sutát, s végül -  ismét a kerítésen 
kívül -  egy barkás bakot látok. Az előbbi bakot majdnem 
meglőttem, de a Katlan-völgy vágásában annyit izgett-mozgott 
és vonult lassan fel, a hegytetőre, hogy az agancsát rendesen 
megnéznem nem sikerült. Hol dereknek, hol meg csak 
közepesnek néztem, tehát nem lőttem rá. Délután 5 óra után 
elállt az eső, de nem úgy a szél. Mindvégig erősen fújt, és 
különösen a tetőn volt nagyon kellemetlen. Az égbolt 
lassacskán kiderült, és az alkonyattal csillagok fénylettek, s a 
félhold világított. Az esti húzás idejére szalonkát lesni elállók a 
Várhegyen a vágásban, de besötétedik, és nem látok szalonkát. 
Horváth mondja, hogy tegnapelőtt este látta ez idén az utolsót. 
Pedig még jócskán hideg van, az ember azt gondolná, hogy a 
szalonkák még itt lehetnének.

Április 14. (vasárnap) Már jól megvirradt, amikor kilépek az 
udvarra. Derült, hideg az idő, a sáron fagyott kéreg van, a 
hőmérő fagypont alatt 3 fokot mutat. De szélcsend van, és jó 
idő ígérkezik. 5 órakor ülök kocsira és a várhegyi kapunak 
hajtatok. A kerítésen kívül, a legelőn két őzsuta fekszik.
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Alighogy befordultunk az erdőbe, Törzsök, a kocsis, jobbra 
felmutat az erdeifenyőktől borított, meredek, köves oldalra és 
azt mondja: - Muflonkos! -  Csak egy pillantást vetek a tőlünk 
vagy 50 lépésnyire álló és felénk figyelő kosra és odaszólok az 
erdőőmek: - Na!? A balinkai öreg vagy nem az? Igen derék 
kos! -  Horváth rögtön rávág, hogy: - Ez az! Az öreg kos!

Leszállók a kocsiról, de ugyanakkor a kos is elindul és 
lassan baktatva mindjárt takarásba jut. A kocsi természetesen 
nem állt meg, hanem továbbhaladt. Lassan és -  amennyire csak 
lehet -  zajtalanul mászom a kos után. Ezen a helyen a 
fenyőborította meredek, köves terep nagyon szaggatott. 
Nemsokára egy hajlat túlsó oldalán látom a kost tőlem 
távolodva, lassan tovább vonulni. Nem lőhetek, mert folyvást 
mozog, és sok fenyőgally és ág takarja. A kos megint szemem 
elől tűnik. Macska módjára lopakodom utána. Bejutok egy 
darab fiatalabb és sűrűbb fenyvesbe, amelyben már alig lehet a 
zaj okozását elkerülni, s amikor ebből egy nyiladékszerű 
kopasz, meredek, köves tisztásra érek, fölöttem vagy 60 lépésre 
zörgést hallok. A kos észrevett, fölöttem kiugrott a tisztásra, 
egyet sistergősen riaszt, egészen szabadon, keresztben megáll 
és lenéz felém. Háttere a derült, kékes égbolt. Pompás kép! A 
kétoldalt sötét fenyvestől határolt, kopasz gerincen úgy fest a 
mozdulatlan, sötét kos, mint valami szobor. Nincs időm 
habozni, a kos mindjárt elugrik. Rákapom puskámat és 
szabadkézből lövök. A kos jól jelez, megugrik, és rajta túl, a 
levegőben -  egy kis porfelhő módjára -  egy csomó szőr száll. 
Tudom, hogy a kos ezt a golyót megkapta.

Felkapaszkodom a rálövés helyére és ott mindjárt találok 
habos tüdővért. Aztán sípolok Horváthnak, aki hamarosan 
hozzám ér, és együtt követjük a Kis-Várhegy tetejének keleti 
szélén, szabad, gyepes terepen a kevés vér jelezte csapát. Vagy 
60 lépéssel odébb rátalálunk a dermedt kosra. -  Ez az? -
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kérdem megint az erdőőrtől. -  Határozottan ez az! -  felel. -  Ez 
a terület legerősebb kosa. Ezt tetszett (a fenének tetszett!) ma 
egy hete elhibázni, és József főherceg is ezt hibázta el a télen. 
Ennél nagyobb szarvú kosunk nincsen.

-  Hát akkor rendben vagyunk, és ezt az ügyet befejeztük!
-  szólok, bár a kos csigája nem akkora, amilyennek képzeltem 
és reméltem. Szépen körbehajló, elég vastag is -  körmérete 
23,5 cm -  ,de aránylag nem nagy; hossza csak 68,5 cm. Ezeket 
a méreteket természetesen csak délután, Gaja-pusztán, az 
erdésszel állapítom meg; mert nem szoktam mérőszalaggal 
vadászni.

Nagyon örülök a kosnak, hiszen elejtése a csurgói 
vadaskertben fél esztendő alatt töltött tizenkilencedik nap 
eredménye, és remélem, hogy ez az a bizonyos balinkai kos, 
bár egyáltalán nem öreg. Csigája ötéves korra vall; a balinkai 
kost pedig mindig nagyon öregnek mondták.

/46-kor lőttem. Pompás, verőfényes, csendes tavaszi reggel 
van. -  Folytassuk! -  mondom az erdőőrnek. -  Jó lenne még egy 
bakot is lőni, lehetőleg azt a háromszárú agancsosat! A 
Várhegy-tető felé kerülve, lemegyünk a kerítés melletti úton 
várakozó kocsihoz. Törzsök azzal fogad, hogy mialatt magára 
maradt, a kerítésen kívül egy igen magas agancsú bakot látott. 
Az őzbakra ugyan még tilalmi idő van, de a vadaskertre a 
vadásztörvény s a -rendeletek nem vonatkoznak, s ha a bak 
nincs messze a kerítéstől, amelynek egyes helyein ki-be jár, rá 
lehet fogni, hogy a kerítésen belül esett. Ez a törvénytisztelet 
szempontjából ugyan nincs egészen rendjén, de a 
vadásziassághoz semmi köze. Tehát a kerítés mentén 
gyalogosan cserkelek, és rajta túl, az akácos községi 
legelőerdőben keresem a bakot. Egy széles hajlatba érve, ennek 
túlsó oldalán két fekvő őzet látok. Sok ág takarja, nem tudom
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őket rendesen megnézni. Közelebb cserkelek, de mögöttem az 
erdőőr zajosan jár, az őzek észrevesznek és megugomak. 
Amikor a tető élén átvágtatnak, látom, hogy négyen vannak, és 
egyikük igen derék bak. Menekülésük irányával párhuzamosan 

a kerítésen belül -  utánuk rugaszkodom és sietve 
felkapaszkodom a dombtetőre. Azon túl az őzek kiértek az 
akácos szálasból a szabad mezőre. A hullámos táj következő 
hajlatában, vagy 500 lépésről, ismét meglátom őket. Ott már 
nyolcán vannak és köztük van a derék bak. Miközben lassan 
közelebb cserkelek hozzájuk, a nyolc tagú társaság kétfelé 
válik, öten távolodva az iszkiméri erdő felé vonulnak, a bak két 
sutával legelészve lassan felém, illetve a vadaskert kerítése felé 
tart. Levetem kabátomat, összegöngyölítem, leteszem a földre, 
lehasalva feltámasztom rá a puskát és lövéshez készülök. 
Amikor az őzek már csak vagy 200 lépésnyire vannak tőlem, 
megcélzóm a bakot és lövök. A bak egyet ugorva jelez, majd 
púpos háttal ide-oda támolyog, míg csak második lövésem fel 
nem fordítja. Az erdőőr átmászik a kerítésen és behozza a 
dermedt bakot a vadaskertbe. Amikor meglátom az agancsát, 
kétszeresen örülök neki; nemcsak hogy nagyon derék agancs, 
hanem az a bizonyos háromszárú, amelyet március 25-én a 
Várhegyen láttam, s amelynek kedvéért az uradalomtól 
őzbaklelövést is kértem. Félórán belül tehát sikerült a csurgói 
erdőnek azt a két vadját meglőni, amely miatt itt vadásztam.

Nagyon derűs hangulatban barkácsolok tovább azzal a 
gondolattal, hogy esetleg még egy őzbakot is lőnék, ha erre 
érdemessel találkoznék. Egyébként sem volna kedvem reggel 
/47-kor már visszafordulni, amikor az ember agyát, szívét, 
lelkét derítő, nagyszerű tavaszi idő van, amikor a tavasz erős 
hatása eloszlatja, elűzi, kizavarja az emberből a kellemetlen, 
bántó, rossz gondolatokat és helyükbe megnyugvást,
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békességet, örömet ad. Az erdő már kezd szerényen zöldülni. A 
galagonya s a juhar rügyei feslenek és zsenge kis levélcsokrok 
válnak belőlük. A harasztot egyre jobban ellepik az alóla 
sorjában előbújó növények. A tisztásokon sárgállik a tavaszi 
hérics szép virága. Süt és melegít a nap, lepkék szállnak, legyek 
zümmögnek, és mintha valahonnan, messziről kakukkszót 
hallanék. Vagy talán valami pajkos gyerek vasárnapi 
jókedvében tesz bolonddá? Micsoda ellentét a tegnapi 
szélviharos, esős, komor délután és a mai csendes, verőfényes 
reggel között. Tehát folytatom a barkácsolást és majdnem 
lövök még egy bakot a balinkai oldalon, de nagyon vadas volt, 
elugrott a kocsi elől, mielőtt róla leugorhattam volna. 
Egyébként úgy láttam, hogy nem sokat veszítettem vele.

Délelőtt 10 órakor a Kis-Várhegy alatt leheveredem és 
sütkérezem a napon, mialatt a kocsis behajt Gaja-pusztára, 
hogy kihozza a nagy fényképezőgépemet. Ezt ugyanis 
tizennyolc nap alatt itt mindig magammal hoztam, egyszer sem 
vettem hasznát, ma azonban -  ugyancsak kabalából -  
szállásomon hagytam.

Amikor egy órával később a Kis-Várhegyre hajtatok, hogy 
ott a fenyők övezte, hérics virágos réten a kost és a bakot 
fényképezzem, még két derék muflonkost látok. Ezeket kétszer 
is megnézem, fényképezés előtt is, és másfél órával később is. 
Az egyiket nagyon derék kosnak nézem. Nem tudom, nem 
nagyobb-e a csigája annál, amelyet ma reggel lőttem. Nem 
olyan körbehajló, nyitottabb, de alighanem nagyobb terpesztésű 
és talán hosszabb is. Ennek a kosnak nincsen nyerge, és ezt az 
ismertetőjelet megjegyzem magamnak, hátha még hasznát 
vehetem.

Egyébként fel akarom még jegyezni a következő dolgot: A 
muflonkosok megítélésénél talán téves az a kívánságom, hogy 
a csiga mennél jobban körbehajoljon, vagyis hogy a vége
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mennél jobban felkerüljön a kos szeméhez. A karika alak 
bizonyára szép, de talán csak szépségi tényező és nem 
fokmérője a nagyságnak, illetve a szarv hosszaságának. Más 
vadászok itt kevésbé karikás szarvú, olyan kosokat lőttek, 
amelyeket ismertem és nem akartam meglőni, mert 
éretleneknek néztem őket. Pedig ezek a nyitottabb csigák 
nagyobb méretűek, mint az én itt elejtett két kosom csigája. 
Pontosabban kifejezve tehát, azt kellett megállapítanom, hogy a 
csiga körbehajlása nem az érettség, nem a kor jele.

Ma reggel és délelőtt egyébként összesen 12 muflont, hét 
szikát és 12 őzet láttam.

Fényképezés után -  erre is nagyszerű időm volt ma -  
ebédre Gaja-pusztára hajtatok és délután hazautazom. Ha lehet, 
május elején még egy-két őzbakot lövök itt. Tegnap délben 
idejövet a vonatból az igari mezőn egy csapatban 19 őzet 
láttam. Ezek között egy igen derék bak volt.

Május 2. Amikor idejöttem, április 13-án, délben a vonatból az 
igari mezőn egy csapatban 19 őzet láttam. Ezek közül az egyik 
bakot igen deréknek néztem. Lehetőleg meg akartam lőni, ezért 
kértem -  és kaptam -  itt még egy bakot lelövésre. Tegnap este 
8 órakor értem ide, Gaja-pusztára.

Ébresztőórám cserregése hajnal előtt %3-kor kiszakít mély 
álmomból és kizavar az ágyból. Megállapítom, hogy a 
vadászatnak a puskatisztításon felül még egy árnyoldala van, 
éspedig a kevés alvás, a hajnal előtti kelés. Ezt különösen 
mostanában érzem, amióta nem jut elég idő az alvásra. 
Valamikor nem bántott, mert ráértem nap közben aludni, a 
hiányt a pihenésben pótolni.

%4-kor, tehát még sötéttel indulok a barkácsoló kocsin az 
„igari laposok” felé. Éppen akkor érek oda, amikor már annyira 
virrad, hogy golyóval lőni, illetve távcsővel célozni lehetne.

33



Egy nagyobb csenderes szélén egy rókát látok, amely a kocsi 
elől óvatoskodva, lassan bevonul a fenyves sűrűségbe. Aztán 
egy széles, gyepes útra érünk, amelynek egyik oldalán öreg 
fasor van. Ezen túl tábla baltacím, az út másik oldalán vizes rét.

Hideg szél fúj, és ruhámat, sőt egész jómagamat egyre 
jobban átjárja a hideg. Csaknem didergünk, és később, hogy a 
nap kel, fehér a vetés a dértől és a pocsolyákon vékony jégréteg 
képződik. Később megtudom, hogy a hőmérő fagypont alatt 2 
fokot mutatott. Télen akármilyen hidegben talán nem is lehet 
annyira fázni, mint az ilyen hideg, fagyos májusi hajnalon. Az 
ember nem nagyon iparkodik kezét kivenni a zsebéből, hogy a 
messzelátót szeméhez emelje.

Az idei tavasz mindvégig ilyen szokatlanul hideg volt, a 
növényzet lassan és elkésve fejlődik, a vetések meg olyan 
alacsonyak, hogy a nyúl is kilátszik belőlük. A kis 
csenderesekből meggémberedett fácánok fázósan kullognak ki 
a mezőre, nehány bíbic kedvetlenül üldögél a deres fűben, 
három ruca némán húz a halastó felé, s ami őzet látok, az 
folytonos futkosással, ugrándozással, kergetőzéssel védekezik a 
hideg ellen. A réten, egy kis fenyves liget szélén, egy suta 
álldogál. A baltacimon, nem messze az úttól, két fiatal suta, 
rajta túl egy hitvány agancsú, hatos bak legel. Odébb öt őz a 
kocsi elől bevonul az út mellett egy ritkás, átlátszó 
csenderesbe. Ezek közül az egyik még barkás agancsú, fiatal 
hatos bak. Nem sokáig maradnak az akácosban, hamarosan 
kilépnek a mezőre, és a baltacimon nyugtalanul legelészve, ide- 
oda futkosva, vonulnak a táblán át egy másik, nagyobb, sűrűbb 
csenderes felé. Aztán egy derék bakkal találkozunk. Ez egyedül 
van. Az út mellett, a fasorból váratlanul ugrik el, amikor 
közelébe érünk. Egy darabig fut, aztán, tőlünk vagy 150 
lépésre, a mezőn szabadon megáll. Meg tudnám lőni, de nem 
tudom, és kísérőm, Horváth erdőőr sem meri állítani, hogy a
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legderekabb bak ezen a tájon. Nagy testű, vastag nyakú bak, de 
agancsa inkább hosszú, mint vastag és rövid ágai vannak. 
Nagyon bizalmatlan, bár nyugtalanságának okát főképpen a 
hidegben gondolom. Elfut, a tábla közepén csatlakozik az 
előbb említett öt őzhöz, velük együtt átszökik a vasúti töltésen 
és bevonul egy csenderesbe. Gyalogosan utánamegyünk és 
egy darabig várjuk, lessük, hogy a takarásából megint 
előkerüljön, de úgy látszik, nem siet a hideg, széljárta mezőre 
kijönni.

Még csak 5 óra múlt, derült, napos idő van, és úgy 
vélekedem, hogy később, amikor talán majd mégiscsak 
melegedik a levegő, az őzek kibújnak a bozótból és megint 
kijönnek a mezőre. Azzal a szándékkal, hogy egy óra múlva 
visszakerülünk, időtöltés céljából elhajtatok a Tatár-hegyre. A 
vegyesen akácos és fenyves dombon, régi, gyepes szekérutakon 
barkácsolunk. Előbb két suta, majd ismét két suta és egy 
heverő, barkás agancsú bak mellett megyünk el. Aztán valami 
kőbányánál egy kis testű, de magas, vékony agancsú bak ugrik 
meg a kocsi elől. Szeretném jobban megnézni, ezért 
gyalogszerrel cserkelek utána, de észrevesz, és csak messziről 
látom az akácos lécesben, amint sietve elkotródik előlem. 
Megint egydarabbal odébb, az erdőn kívül, a vetésen, vagy 150 
lépésről még egy bakot látok. Ez nyugodtan legel. Horváth azt 
mondja rá, hogy derék bak. Szűk állású agancsát azonban 
gyengéllem és nem rövidítem meg az életét. A Tatár-hegy nevű 
dombháton, amelynek teteje csupa sziklalap, a szálas 
erdeifenyők között visszakerülünk a bányához, majd ennek a 
kis darab erdőnek déli szélén, a mező mentén barkácsolunk. 
Keresünk egy bakot, amelyről Horváth azt mondja, hogy erre 
tartózkodik, és hogy derék agancsa van. Egyszerre a kocsis és a 
mellette, a bakon ülő erdőőr a rudas fenyvesbe mutat és azt 
mondja: - Itt a bak!

35



Velünk szembefordulva, vagy 40 lépésről nézi a kocsit egy 
derék bak. De mindjárt meg is fordul és a fenyvesbe beljebb 
kerülve, ellépeget. Odasúgok a kocsisnak, hogy csak hajtson 
tovább, leugrom egy rőszerakás mellé, és még meglátom a 
bakot. Vagy 60 lépésnyire van tőlem, keresztbe fordult, de a 
fatörzsek csaknem egészen takarják. Egy kis hézagon át a 
messzelátóval mégis sikerül fél agancsát megnéznem. Alig 
hiszem, hogy ennél derekabb is akad ezen a vidéken. 
Szerencsémre a fatörzsek között egy keskeny sávot, a bordák 
táján, az oldalából is látok, ezt tehát megcélzóm és lövök. A 
bak felpattan a levegőbe és eliramodik, de testét ide-oda 
dobáló futásán látom, hogy nagy a baja. Aztán utánamegyünk 
és hamarosan meg is találjuk. A fenyők alatt, a deres fűben 
kinyújtózva, dermedten fekszik. Közepes minőségű, rendes 
hatos agancsára az erdőőr azt mondja, hogy ennél derekabb 
Csurgón alig akad.

Ezzel ezt a rövid kirándulásomat befejeztem, már nincs 
célja, hogy visszamenjek az igari laposokra, a csenderesbe bújt 
másik bakot is keresni, amelyet már úgysem szabad meglőnöm. 
Reggel 7 óra van, még mindig fázunk, bár verőfényes, derült 
idő van. Fényképezés után a bak fejét levágom és fenyőgallyak 
közé hátizsákomba teszem, aztán reggelire visszahajtatok Gaja- 
pusztára. Délelőtt vadásznaplót írok, miközben elcsodálkozom 
a furcsa időjáráson; 11 óra felé apró hópelyhek szállingóznak. 
Délután hazautazom. Azt hiszem, egyhamar nem vadászom 
megint Csurgón, sőt alighanem soha többé.
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Nagykovácsi 
(Pest megye)

Május 9. Délután 5 órakor a villamossal a Hűvösvölgybe érek, 
ahova kocsit küldtek értem, aztán V2 6 -kor a Nagykovácsira 
vezető országúton, a mészkőbányánál, találkozom a nekem 
kísérőnek kirendelt erdőőrrel. Ugyanis gróf Tisza Kálmán 
meghívott a Remete-hegyen lőhető egy őzbakra. Ezt a nekem 
szánt bakot itt személy szerint ismerik, és állítólag igen derék. 
Tavaly Götze Árpád vadászott rá -  eredménytelenül. Különös 
véletlen, hogy ezt a bakot nehány perccel azután, hogy az 
országúton a kocsiról leszálltam és a mezőn át az erdő felé 
indultam, meg is látom. Sajnos, túlságosan messze volt ahhoz, 
hogy rálőjek. Még az erdőtől is vagy 200 lépésnyire, a községi 
mezőn járunk, amikor a magas szálerőből kimeredő sziklás, 
meredek, tisztás hegyoldalon előbb csak egy, aztán nem messze 
tőle, hamarosan még egy őzbak jelenik meg. A távolság köztem 
és közöttük legalább 400 lépés. A messzelátóval nézegetem 
őket. Az egyik közepes minőségű, a másik ennél derekabb, 
keskeny, de hosszú agancsú bak. Az utóbbit, mint a területen 
legjobb bakok egyikét, szánták nekem, bár lőhetek helyette 
mást is. A szabad mezőn állok, bármi feltámasztási alkalom 
híján, egyébként sem lőnék ilyen messziről. Vagy 100 lépéssel 
közelebb megyek -  még közelebbről, a fák koronájának 
takarása miatt, nem lehetne a sziklákra fellátni -,de a bakok 
közben egymástól tisztes távolságban levonulnak felém,a 
szálasba. Ebben, sajnos, nem kereshetem meg őket, mert a fák 
köze csupa aljserdény, amelyben az ember nem lát tovább 10- 
15 lépésnél, és a zörgős haraszton és ropogós gallytörmeléken
-  út vagy ösvény híján -  cserkelni nem lehet. Ezen a városi
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kiránduló népség által állandóan zavart területen éppen ezért 
húzódik meg a vad a járatlan sziklákon és ezek alatt, a 
sűrűségekben. Egyáltalán csodálatra méltó dolog, hogy itt, a 
Remete-hegyen, ahová az útról, a mezőről s a bányából 
állandóan hallik a lárma, mindenféle emberi zsivaj, kiabálás, 
kocsizörgés, autóbúgás, tülkölés, robbanás, ahol az erdőt járó 
csavargók és kirándulók folyvást nyugtalanítják, ide-oda 
zavarják, úgyszólván terelik a vadat, aránylag elég szép 
számmal vannak őzek. De ezek az őzek értenek is ám a 
bujkáláshoz, lapuláshoz, és ahhoz, hogy elkerüljék a találkozást 
az emberrel. A távolsághoz is értenek. A sziklapárkányokon 
mászkálva oda sem hederítenek az országút forgalmára, 
amelyre 5-600 lépésről rálátnak. Az a gyanúm, hogy ezt a bakot 
a mező felől, a szálas fölött ellőve, vagy 300 lépésről, a 
sziklákról kell majd egy jól irányított golyóval legurítani; 
másképpen bajos lesz vele találkozni, illetve lövésre kapni. Az 
erdőőr úgy véli, hogy ezek a bakok -  bár csak késő éjjel -  
mégis lejárnak a mezőre, s ezért már alkonyat előtt bóklásznak 
ennek közelében, a hegyoldal alján, a szálasban ide-oda. Tehát 
az erdőben, közel a mező széléhez, s a vele párhuzamos 
ösvényen tartózkodunk, hol lesve, hol lassan lopakodva, sötét 
estig, de csak nehány fácánt és nyulat látunk. Vacsorára és 
éjjeli szállásra az országúton rám várakozó kocsival behajtatok 
Julianna-majorba, Tokaji Pista intézőhöz.

Május 10. A Julianna-majorban hajnal előtt, /43-kor kelek, 3- 
kor kocsira ülök, lehajtatok megint a nagykovácsi országúira, 
ahol mellém szegődik az erdőőr, aztán a községi erdő felé 
nagyot kerülve, felhajtatunk a Remete-hegyre. A tetőn 
leszállunk, hazaküldjük a kocsit és kicserkelünk a sziklák fölé, 
ahol tegnap este azt a derék bakot láttuk. Ez ugyan nem 
kedvemre való kísérlet, mert nem szeretem a vadat szokott,
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nyugalmas helyén közvetlen közelről zavarni, de engedek az 
erdőőrnek, aki velem a bakot ott akarja lesni. A sziklák fölött, a 
tetőn sok kotrást találunk, és még derengéssel egy látatlan őzet 
ugratunk el; ennek csak menekülését, dobogását halljuk. A 
sziklás oldal nagyon alkalmatlan hely lesésre; nem lehet rendes 
takarásban úgy elrejtőzni, hogy az ember a környezetén jól 
végiglásson. Vagy félórát töltünk ott egy cserje mellé bújva - 
jómagam kedvetlenül és bármi remény nélkül - ,aztán felállunk, 
szétnézünk és halkan nehány szót váltunk, mire nem messze 
alattunk, a szálasban, egy őz riadozva, perlekedve, látatlanul 
menekül el. Hangjából inkább sutának vélem, mint baknak. 
Nem látom célját, hogy még ott maradjunk, tehát cserkelni 
indulunk. A tetőn keresztül-kasul járunk, és a sok friss 
kotrásból látom, hogy van itt nehány őzbak. Találkozom is egy 
derék bakkal, amely mellett elmentem és nem vettem észre, de 
mögöttem az erdőőr visszahív és megmutatja. Csak egy bokor 
mögül kikandikáló fejét látom egy pillanatig, aztán meglép. Az 
erdőőr mondja, hogy még egy bak maradt el mellettem 
észrevétlenül. Ezt természetesen nem okvetlenül 
figyelmetlenségem okozta; van az néha úgy, hogy a kép, a 
helyzet egy-két másodperc alatt megváltozik, és az egymástól 
10-20 lépésnyire járó ember nem ugyanazt a dolgot látja. 
Egyébként ragyogó, verőfényes tavaszi reggel van, a gerlék 
gurrogása és kakukkszó tölti be a zsengezöld, üde erdőt, de a 
földön a növényzetet ezüstösen csillogó dér lepi be. Virradás 
előtt a hőmérséklet csak két fok volt fagypont fölött, 
napkeltekor pedig -  szokás szerint -  érezhetően alábbszáll! 
Reggel V^I-xq lesietek az országúira, és a Nagykovácsi felől 
jövő autóbusszal megyek a Hűvösvölgybe és onnan a 
villamossal haza. 9 órára érek a hivatalba.
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Május 11. Tegnap délután nem jöttem ki ide és ezzel nagyot 
mulasztottam. Amint hallom, a nagy bak %6-kor megjelent a 
sziklán, ahol tegnapelőtt délután ’/áó-kor láttam, és csaknem 
egy órát töltött ott. Ma délután %5-re érek ide, és Baranyi 
erdőőr mindjárt azzal fogad, hogy ma nem bízik a bakhoz, mert 
félórával megérkezésem előtt két paraszt a bak szokott helyén, 
a sziklán mászkálva, árvalányhajat szedett. íme a vadász 
komoly munkáját akadályozó és mind erkölcsi, mind anyagi 
érdekét sértő erdei csavargók -  akár parasztok, akár kirándulók 
vagy turisták -  szabadosságon, jogsérelmen alapuló 
szereplésének egy példája! Egy kárbaveszett délután, hiába 
elmulasztott félnapi munkaidő!

Ennek ellenére a tegnapelőtt kiszemelt helyemen, az erdő 
alatt, a mezőn, egy távlövésre felkészülve, elhelyezkedem. 
Árokszerűen mély szekérút partján ülök, mellettem egy kis 
földkupac, és ezen az erre a célra megrendelt, szalmával 
megtömött jókora zsák, amelyre nyugodt célzásnál és pontos 
lövésnél a puskát feltámaszthatom. A távolságot tőlem addig a 
helyig, ahol a sziklán a bakot láttuk, rézsűt fölfelé legkevesebb 
250 lépésre becsülöm, mégis bízom hozzá, hogy a bakot ilyen 
messziről is meglőném, ha erre alkalom kínálkoznék. Ez az 
alkalom azonban ma elmarad; a keskeny, magas agancsáról 
ismert bakot hiába várom a sziklára. Helyette másik két bak 
kerül elém, éspedig -  nagy meglepetésemre -  köztem és az 
erdő között, a szabad mezőn. Vagy 15 perccel 5 óra után egy 
hitvány, hatos bak valahonnan váratlanul előkerülve, tőlünk 50- 
60 lépésnyire, mellettünk a rozsvetésen fut át és bevonul az 
erdőbe. -  Ezt valami kergette -  vélekedik az erdőőr. Lassan 
felemelkedem a helyemről, hogy szétnézzek, de rögtön 
visszaereszkedem a földre, mert a rozsvetésen túl, tőlünk 60-70 
lépésre egy derék agancsú bak áll és mereven felénk figyel. 
Már szimatot fogott, mert a szél felőlünk egyenest felé fúj.
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Talán meg kellene lőnöm, mert derék bak, de nem a nagy bak a 
szikláról, azonfelül a lövés alkalma is rossz. Ha annyira 
felemelkedem, hogy a golyónak a rozs fölött szabad utat kapok, 
elugratom a bakot. Viszont a rozs szálai között és csak a nyakát 
megcélozva, nem akarom a lövést megkockáztatni. A célzó 
távcső keresztje már a nyakán áll, de még habozok, a bak pedig 
nyugtalankodik, elindul és riasztva az erdőbe menekül. Azt 
hiszem, jól tettem, hogy nem lőttem, mert talán csak kapok 
nála derekabbat is!

Másfél órás les és várakozás után, !47-kor cserkelni 
indulok. Felmegyek a tetőre és ott keresem a nagy bakot. Nem 
látok nagyvadat, de egy helyen, közel mellettem, sűrű 
bokroktól takarva, megugrik és bakosan riaszt egy őz. Az 
erdőőr úgy véli, hogy a keresett nagy bak volt az. Késő 
alkonyattal megint lekerülök a községi mezőre, ahonnan még 
felnézek a sziklákra, aztán sötétedéssel a rám várakozó 
kocsival betérek a pusztára.

Május 12. (vasárnap) Hajnal előtt, 3-kor kelek és 4 órakor 
megint a sziklák alatt, a községi mezőn vagyok. Az volt a 
szándékom, hogy ott megint egy órát figyelem a sziklás tisztást, 
de megváltozott az idő, beborult az ég és szemereg az eső. Nem 
jó dolog esőben a földön ülni, ezenfelül úgy vélem, hogy ilyen 
időben a vad is többet mozog, nagyobbat jár, tehát felhajtatok a 
tetőre és ott egész reggel barkácsolok. Reggel 6 óráig összesen 
12 őzet látok, 6 órán túl pedig egy óra hosszat egyet sem. A 
látott őzek közül kilenc suta és gida volt. Egy őz elugrott a 
kocsi elől, mielőtt megnézhettem volna, egy átlagos, rendes 
hatos bakot vagy 70 lépésről nézegettem, amint dörgölt és 
kotort, egy pedig alighanem derék bak volt, de a kocsival 
mellette elhaladva, a bokrok között csak a törzsét és lábszárait 
láttam, a fejét a lomb takarta. A kocsival visszafordultunk,
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hogy újból megközelítsük és megnézzük, de már nem találtuk a 
helyén. 6 óra után kitisztult az ég, és 7 órakor már olyan 
melegen tűzött a nap, hogy célszerűtlennek látszott a 
barkácsolást folytatni. Lehajtatok a Hűvösvölgybe és 8 órakor 
otthon vagyok.

Május 14. Délután 3/45-kor érek ki, a Mészkőbányával 
szemben, az erdő alá. Ezúttal Erzsi velem van. A községi 
mezőn, szokott leshelyem felé tartva, meglátom ugyanazt a 
gyenge bakot, amelyet három nappal ezelőtt ugyanott egy derék 
bak kergetett ki a mezőre. Ma is futva menekül a rozsvetésről 
be az erdőbe. Üldözője azonban ma nem követi, talán elmaradt 
valahol mögötte és nem jött ki a mezőre. Aztán letelepedünk az 
útparton. A feltámasztásra való szalmazsák előttem fekszik, és 
vagy 250 lépésről nézegetjük a szálas fölött a sziklás tisztást, 
ahová a bakot várjuk. Az erdőőr előre bejelenti, hogy ma nem 
bízik a bak megjelenéséhez, mert már három nap nem látta a 
sziklán. Nem is mutatkozik 6 óráig, azontúl pedig nem lessük. 
Felkerekedünk és felmegyünk a tetőre, ahová a kocsit előre 
felküldtem, s ahol sötétig barkácsolunk. Ugyanott, ahol 
tegnapelőtt reggel barkácsolva azt a bokroktól nagyrészt takart, 
derék őzet láttam, amelyet baknak gondoltam, de a kocsi elől 
meglépett, mielőtt megnézhettem volna, ma alighanem 
ugyanazzal a darabbal hasonló mód járok. Csak egy pillanatra 
látom meg a lomb között az agancsos fejét, de még le sem 
ugorhattam a haladó kocsiról, máris elugrott. Valami 
bizalmatlan, öreg bak lehet, amelyet aligha lehet kocsival 
puskavégre kapni. Úgy néztem, hogy derék agancsa van. 
Azután tovább barkácsolva csak három egyes sutával 
tálálkozunk, és késői alkonyattal, amikor már lejöttünk a 
tetőről, a községi mezőn még egy őzet látok, de erről már nem 
lehetett megállapítani, hogy bak-e vagy suta. Hideg, száraz,
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poros este hajtatok vissza a Hűvösvölgybe és 9 órára otthon 
vagyok.

Május 15. Délután %5-re megint kiérek a községi mezőn a 
sziklák alá. Az erdőőr azonban javasolja, hogy ma ne lessük a 
sziklás oldalon járó derék bakot, tekintve, hogy ott már napok 
óta nem látták. Én sem nagyon bízom hozzá, hogy ma arra a 
pusztaságra kijöjjön, mert meglehetősen fúj a szél. A 
messzelátó mutatja, mennyire járja a szél azt a meredek tisztást; 
meg-megcsillan, fénylik rajta a szélhajtotta, hullámzó 
árvalányhaj. Tehát lemondok ma az ismert, de eddig még csak 
egyszer látott magas agancsú, „sziklás” bak leséséről. Hogy 
azonban mégis valamit tudjak róla, megfigyelésére ott hagyom 
alatta, a mezei dülőúton a kocsist és felmegyek a tetőre, majd 
í/46-kor ott, ahol tegnap délután V2 I -kor a barkácsoló kocsiról 
azt a bizonyos vadas, elugró bakot láttuk, a bokrok közé lesbe 
ülök. Kevés a reményem a sikerben, mert a tetőn a szél össze
vissza és ide-oda jár, hol a jobb, hol a bal fülemet fújja, ami 
még megjárja, hol szemközt ér és szemembe fújja a pipám 
füstjét, ami megnyugtat, hol azonban tarkón fúj és éppen abba 
az irányba viszi pipám és jómagam szagát, ahonnan a bakot 
várom, ami természetesen bosszant. Mégis elhatározom, hogy 
3/47-ig megmaradok ezen a helyen, s ha a bak addig nem 
mutatkozik, cserkelni indulok. Körülöttem sokféle 
üdezöldlombos cserje és bokor, köztük itt-ott valami kis hézag 
vagy tisztás, de ezeken sem lehet 50-60 lépésnél tovább látni. 
Kockázatos dolog a magamfajta, nagyon elfoglalt embernek 
egy egész délután alkalmát egy ilyen kétséges baknak 
feláldozni, amelyről még csak azt sem tudjuk öreg-e vagy 
fiatal, derék agancsú-e, avagy hitvány. Egyébként ma 
elhatároztam, hogy itt egy közepes minőségű bakkal is beérem. 
Tekintve kevés szabad időmet és azt az alkalmatlanságot,
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amelyet a kocsi gyakori használatával vendéglátó 
házigazdámnak okozok, és tekintve azt a nézőpontot is, hogy 
„ajándék lónak nem -  vagy legalábbis nem nagyon -  nézik a 
fogát”, nem folytatom a szigorú válogatást. Utóvégre ebben a 
hónapban még más területen is akarok vadászni, és az egész 
hónapban minden szabad órámat mégsem tölthetem 
Nagykővácsin. Mindenképpen ajánlatosnak látszik, hogy 
szereplésemet itt hamarosan befejezzem. Ha tehát valami 
átlagosan közepes minőségű bak elém kerül, meglövöm. Ezzel 
a szándékkal üldögélek a Remete-hegy bozótos, köves tetején, 
várakozom, hallgatom a gerlék hívását és a kakukk hosszú 
szólamait. Egyedül vagyok, a folyton motoszkáló, szuszogó, 
időnként egyet sikertelenül visszafojtva köhintő erdőőrt 
magamtól elküldtem. Lassan múlik az idő, és Vil-kox azt 
gondolom, hogy nehány perc múlva felhagyok ezzel a 
reménytelen kísérlettel. De ugyanakkor éppen előttem, a kis 
tisztáson, zajtalanul, mint valami kísértet, tőlem vagy 40 
lépésre, egy őznek ilyen közelről igen nagynak tetsző, 
vörösszürke alakja jelenik meg. A dolog úgy fest, mintha valaki 
a bokrok lombja közül tolta volna ki a tisztásra. Fejét 
lehorgasztja, mert keresgélve, válogatva legel. Agancsa elég 
hosszú, de nem elég vastag, és rövidek, sőt hiányosak az ágai. 
Mégsem mondható hitvány baknak. -  Meglövöm és ettől a 
területtől elbúcsúzom! -  gondolom. Az elém, a fához 
támasztott puskámért nyúlok, arcomhoz emelem, meghúzom a 
rögtönzőt, megcélzóm a bakot és megérintem a ravaszt. Egy 
éles csettenés ijeszt meg bennünket, engem is, és a bakot is. 
Puskám el volt zárva és elfelejtettem az elzáró billentyűt 
szabadra fordítani. A bak felkapta a fejét, rézsűt felém fordult 
és mereven figyel. Kis vadászszéken guggoló egész testem 
mozdulatlan marad, csak jobb kezem két ujja fordítja át balra 
az elzáró billentyűt. A következő másodpercben a célzótávcső
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hajszálkeresztje megint a bak szügyét osztja négyfelé, a 
puskám durran, és a bak úgy elvágódik, mint ha villám sújtotta 
volna. Odamegyek hozzá és az agancsnak csak mérsékelten 
örülök, de megbecsülöm a sikeres élményt. A bak, sajnos, csak 
hároméves, kis terpesztésű, páratlan hatos agancsa 23 cm 
hosszú. A leáldozó nap éppen utolsó sugaraival vízszintesen 
világít rá a hegytetőre, amikor sietősen fényképezek. Aztán a 
bak feje a hátizsákomba kerül -  és este 9 órára hazaérek.

Esztergom 
(Esztergom megye)

Május 24. (péntek) Délután 5 órára érek ide, a barátkúti 
vadászházhoz és 3/i6-kor cserkelni indulok. Kísérőm itt, mint 
rendesen, a nagyon ügyes fiatal vadőr. A Barátkúti-völgyön, a 
mezőn délnek tartunk, míg csak bele nem érünk az erdőbe. 
Aztán rátérünk egy tisztára sepert cserkészösvényre, amely a 
Méhes-völgy fölött, a lejtőkön és hajlatokon zegzugosan, 
kanyargósan vezet nyugatnak. Egy órát lopakodunk ezen az 
ösvényen, a csendes, fülledt, meleg szálerdőben, de semmi 
vaddal sem találkozunk. A májusi üdeségben tobzódó 
csupazöld erdőben és a sok fehéresszürkén bolyhosodó 
árvalányhajtól borított tisztásokon hiába keresem az őzbak 
vöröslő alakját. A Méhes-völgyből az erdőbe felnyúló kisdarab 
mező sarkára érünk és felmászunk egy tölgyfára szerelt 
magasülésre, ahol %9-ig üldögélünk és egy, állítólag biztosan 
arra járó, derék bakot várunk. A les kezdetén, amikor a vadőr 
még biztosra mondja a bak megjelenését, úgy vélekedem, hogy 
az, amit mívelek, nem valami dicsőséges dolog, ennek a
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baknak az elejtése nem lesz érdemem, hiszen nem én lestem, 
nem én állapítottam meg a járását. Ha kilép a három oldalról 
erdőövezte darab mezőre, ahol egy sáv baltacimon szokott 
legelni, és 60 vagy 80, vagy 100 lépésről akármilyen szépen 
meglövöm, agancsát alig mondhatom az érdem jelének, hiszen 
túl könnyen jutottam hozzá.

No de aggályoskodásom feleslegessé vált, mert a 
könnyűszerrel elejtendő bak, a vadőr nagy ámulatára és 
csalódására, nem jelent meg. Eleinte még azt kívántam, hogy 
ne jöjjön túl korán, ne könnyítse meg nagyon a dolgomat, hadd 
várjak rá egydarabig. Hanem aztán, hogy múlt az idő, 
alkonyodott, sőt esteledett, mégis csalódottan jöttem le a fáról 
és ballagtam vissza a vadászházhoz.

Május 25. Hajnali 3/t3-kor kelek, és a 3-kor kezdődő 
derengéssel indulunk. Az idő megváltozott. A tegnap esti 
fülledt meleg ugyan még tart, de az eget alacsony, sűrű borulás 
takarja; eső készül lenni. A Kerek-berekbe megyünk és ’/24-kor 
a dombtetőn, az erdőtől körülhatárolt mező szélén felülünk egy 
fára. A vadőr erről a magasülésről ismételten látott egy igen 
derék bakot, amely hajnalonként a mezőről jövet a lesfa 
közelében szokott beváltani az erdőbe. Ez lenne a második 
kényelmesen meglőhető bak, ha mutatkozna. Ámde az idő 
egyre komorabbá válik. Szél támad és a levegő nagyon 
hűvösödik. Talán az idő okozza, hogy a bak nem mutatkozik. 
Előre megérezte a barátságtalan időt és az éjjel ki sem jött a 
mezőre, vagy már bevonult, mielőtt a lesfához értünk. A vadőr 
4 óra körül szokta látni. '/24-től 5 óráig várjuk, aztán cserkelni 
indulunk. A Kerek-berekről átkerülünk a Látó-hegyre. Közben 
megered az eső, és reggel 7 óráig vékonyan szemergő esőben 
úgy cserkelünk, hogy egyáltalán semmit sem látunk. A vadőr 
azt mondja, hogy legalább három-négy jól ismert bakkal kellett
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volna találkoznunk. Hiába, elmúlt a tavasz, május vége felé, 
amikor az árvalányhaj bolyhosodik, a májusi gyöngyvirág már 
el virágzott, az őzbakok java vörösre vedlett, és a suták gidázni 
készülnek, amikor az erdő csupa sűrű lomb, és a gerle is 
fészkel, már nem egészen könnyű dolog az őzbakkal találkozni. 
‘/28-kor a vadászházban vagyok és a szobából nézem, hogyan 
sűrűsödik az eső. Olyan egyenletesen sűrű, szürke a borulás és 
úgy esik az eső, hogy csaknem őszi hangulat támad. 
Levetkőzöm, ágyba fekszem, és reggel 9-től délután 3-ig nagy 
csendben, nagy békességben nagyot alszom. Amikor 
felébredek, derül az ég, időnként kisüt a nap, de nagyon fúj a 
szél.

Mivelhogy eső után a vad korábban szokott a helyéről 
elindulni, mi is már 5 órakor megyünk el a vadászháztól. A 
Barátkúti-völgy déli végén térünk be az erdőbe és a Látó
hegyre vezető ösvényen cserkelünk. Az idő nagyszerű. A szél 
enyhült, kellemesen hűvös van, a föld, a haraszt s a fű nedves, 
olyan hangtalan a járásunk, mint az árnyéké. Mégsem látunk, 
két órát cserkelve, semmi vadat. 7 órára a terület nyugati szélén 
az erdőből kiérünk a mezőre, és egy háromnegyed részt erdőtől 
határolt mezősarokban, egy öreg cseresznyefán épült 
magasülésen helyezkedünk el. A mezőnek erre a sarkára két 
őzbak jár ki. Az egyik rendes hatos bak, a másik valami 
rendellenes agancsú öreg bak. Alig ültünk a fán negyedórát, 
velem szemben, az erdőből kilép egy őz és sietősen jön 
közelebb. Mindjárt ráismerek a „rendellenes”-nek mondott 
bakra, amelynek azonban más rendellenességét nem látom, 
csak azt, hogy agancsának egyik szára letört és csonka. Tőlem 
vagy 60 lépésnyire egy pászta baltacimban megáll és mohón 
legel. Vizsgálgatom a messzelátóval „arcvonás”-ait és én is 
koros baknak nézem, mégsem kívánom meglőni. Csonka 
agancsa nem szép trófea. Ez alkalommal kielégít a szép kép
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látása és egyáltalán a májusi est hangulata. Körülöttem a fa 
koronájában zúgva-zümmögve rajzanak a cserebogarak, 
valahol cserreg és szárnyával csattog a lappantyú, gerlék 
gurrogása és kakukkszó hallik minden irányból, fölöttem 
károgva varjúk szállnak, és előttem, a lilavirágos, sötétzöld 
baltacimban mohón legelve áll a vörös őzbak, amelyet 
meglőhetnék, ha akarnám. De ma a józan megítélés és a lődíj 
mérlegelése legyőzi bennem a vadászszenvedélyt. A bak 
bizalmatlan, nyugtalan. Legelés közben egyre-másra felkapja a 
fejét és figyel, aztán öt-hat perc múlva egyszerre csak futva 
visszamegy az erdőbe. A mezősarok megint üres és az is 
marad. A másik bak nem mutatkozik, %9-kor, amikor már 
úgysem lehetne a bak agancsát megítélni, lemászom a fáról és a 
sötét erdőben visszaballagok a vadászházba.

Eddig tehát három cserkészeten még csak egy őzet láttam 
itt. Nem sok!

Május 16. (vasárnap) Ma negyedórával korábban, mint 
tegnap, ‘/43-kor kelek és !44-re érek ugyanoda, ahol tegnap 
hajnalban kezdtem a dolgot, a Kerek-berekben, a dombtetőn, a 
mező szélén, a lesfához. Amikor felülünk a magasülésre, kezd 
a szabad mezőn annyira világosodni, hogy az őzbak agancsát 
messzelátóval már meg lehetne látni. Nagyon hűvös az idő, 
északi szél fúj, az ég beborult, sőt a hegyek tetejét ködfelhők 
takarják. A mezőn messziről egy rókát látunk. Sokáig 
elnézegetjük, amint ide-oda jár, nagyokat ugrik, majd meg- 
megáll és figyel; alighanem egerészik. Ötnegyedórát töltünk a 
lesfán, aztán, hogy az a bizonyos arra járó bak megintcsak 
elmaradt, lejövünk és cserkelni indulunk. Az idő annyira 
cserkelésre való, hogy ennél jobbat elgondolni sem lehet. A 
szél elállt, a levegő párás, kissé ködös, minden nedves, nyirkos 
és hűvös van. Végigkeressük a szokott helyeket a Látó-hegyen
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a Méhes-völgy fölött, egy különösen alkalmasnak látszó helyen 
félórát egy lesállványon töltök, reggel 7 óráig úgy cserkelünk, 
hogy jobban már nem lehet, mégsem látok semmi nagyvadat. 
Két helyen az ösvény mellett, a sűrűségben egy-egy darab, 
számomra látatlan nagyvad ugrik meg, de ennél különb 
élményem ma reggel sincsen. Csodálatos eredménytelenséggel 
vadászom most itt! Vagy nagyon kevés itt a vad, vagy pedig 
balszerencsés véletlen, hogy nem találkozom vele. 
Valószínűleg a kettő együttvéve adja a valóságot.

Ha már nem sikerül bakot lőni, legalább egy csokor 
árvalányhajat akarok szedni. Ezért délután már ’/W-kor megyek 
ki a Látó-hegyre, ahol a tisztásokat szinte elborítja a sok 
árvalányhaj. Amikor a csokor megvan, egy órát cserkelek, 
aztán egy órát az erdőben egy magasülésen töltök. Bízom ehhez 
a helyhez, mert sok dörgölés van a közelében, ’/27-kor lejövök a 
fáról, hogy lemenjek ahhoz a lesfához, ahol tegnapelőtt este 
sötétig ültem, s ahol egy igen derék bak jár ki a mezőnek 
messzire fel, az erdőbe ékelő nyúlványára. Ezt a jószándékomat 
azonban, sajnos, egy kis késéssel hajtom végre, mert útközben 
egy risztó őzet keresve, megkerülök egydarab akácos szálast. A 
riasztó őzet nem sikerül meglátni, s amikor felülről 
leereszkedem abba a hajlatba, amelynek folytatása az a 
mezőnyúlvány, alattam alig 50 lépésnyire, a szálas 
alj serényében megugrik egy őz. Amint a hajlat túlsó oldalán 
fölfelé menekül, látni vélem, hogy derék bak. Alig 100 
lépésnyire volt attól a lesfától, amelyről lesni szándékoztam. 
Ezt hát alaposan elrontottam magamnak. Sajnos, már /48-ra jár 
az idő, nincs kedvem másfelé menni, ezúttal úgysem kedvez a 
szerencse, tehát beletörődve a hiábavalóságba, mégis 
felmászom a lesfára és ott maradok %9-ig. Az a titkon remélt 
csoda, hogy a bak egyet kerülve, mégis kijön még a baltacimra, 
nem történik meg.
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Eddig tehát öt cserkészeten csak két őzet láttam; tegnap 
este azt a csonka agancsú bakot és ma egy őzet futtában, 
amelyről csak gondolom, hogy derék bak volt.

Május 27. (hétfő) Ma délelőtt még hivatalba kell mennem. Az 
Esztergomból /49-kor induló vonatot tehát el kell érnem. Ezért 
reggeli cserkészetem csak csonka lehet. Mégis '/23-kor kelek, 
még sötéttel kimegyek és 147-ig cserkelek. Előbb a 
vadászházzal szemben, a barátkúti oldalon járok egy darabon 
az erdőszélen, mert házigazdám ott tegnap virradattal állítólag 
öt őzet látott a mezőről az erdőbe vonulni. Aztán átvágok a 
mezőn és a Látó-hegyen cserkelek. Sötéten borús az idő, a 
felhők olyan alacsonyan járnak, hogy a hegytetőket takarják, és 
időnként szemereg az eső. A mai korai keléssel is az ördögnek 
tartoztam, mert egyáltalán semmi vadat sem láttam. ‘/i7-re a 
vadászházba érek, csomagolok, reggelizem, ‘/48-kor szekérre 
ülünk és szakadó esőben hajtatunk Esztergomba, az állomásra.

Május 31. (péntek) Délután 3 órakor még a hivatalomban 
vagyok, lÁ4-kor értem jön Bradt Vili, és autón kiszáguldunk 
Esztergomba. Előbb a hercegprímási főerdőhivatalban 
tárgyalok és megállapodom az idei szarvasbőgésre és a maróti 
bikákra vonatkozóan. Aztán kisietünk a Méhes-völgybe, és a 
Látó-hegy oldalában alulról megyek fel ahhoz a lesfához, 
amelynek közelében az a bizonyos derék bak jár ki a mezőre. 
Amióta legutóbb itt jártam, és erről a magasülésről kétszer 
hiába lestem a bakot, a vadőr egymás után három este látta.

Ma péntek van, szerencsés napom, tegnap errefelé szakadó 
eső volt, ma is borulós, hűvös idő van, nagyon bízom a bak 
megjelenéséhez. Nagy bizalmam azonban kárba vesz, mert 
délután 6 órától este '/49-ig bizony hiába várom a bakot, aminek 
valószínű oka az, hogy a szél folyvást irányt változtat, ide-oda
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kavarog, és azt a kis katlanszerű, félkör alakú hajlatot megtölti 
szagunkkal. Egyáltalán semmit sem látok. Brandt Vili autójával 
este 10 órára hazaérek Budapestre.

Görgeteg 
(Somogy megye)

Augusztus 3. Kovács Gábor mellé társultam ennek a községi 
területnek bérletéhez, illetve -  egyelőre még csak elméletben -  
300 pengővel megváltottam a jogot két dámlapátost, négy 
őzbakot, akármennyi dámsutát és kisvadat lőni. A vidéket nem 
ismerem. Görgeteg határos Gyöngyöspusztával, ahol gróf 
Festetits Kristófnál 1931 őszén két nap barkácsoltam és egy 
dámlapátost lőttem. Azt mondják, itt a községi erdőben is annyi 
a dámvad, mint Festetitsnél. Tegnap este %9-kor értem ide 
Gatkiewicz Louis-val, akit -  vendéglátási jogomnál fogva -  
meghívtam. A vasútállomás szomszédságában, egy kis 
vendéglőben van a szállásunk.

Hajnalban 4 órakor szállunk kocsira és indulunk ki az 
erdőbe. Kocsisunk, Horváth Vendel, aki egyúttal vadőr is, és 
Görgetegen az első vadászati szakértő. Hogy az őzeknek most 
van az üzekedésük és csalósíppal lehet a bakra vadászni, az 
nem érdekli, sőt nem is tudja.

Derült, csendes, hűvös, szép nyári reggel van. Hamarosan 
beérünk a községi erdőbe és barkácsolva keresünk őzbakot. A 
terület és növényzete jellegzetesen somogyi. Nagyobbára 
teljesen sík, csak helyenként enyhén hullámos, homokos 
terepen nagyon változatos, kis részekre tagolt erdő; ahány 
parasztgazda, annyiféle korú és nemű erdő. Sok az akácos, a
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laposokon égerfa, helyenként ritka, százados tölgyes, és igen 
sok sűrű aljnövényzet, főképpen szederinda. Közben-közben 
aztán egydarab mező, leginkább kukoricás is akad. Ennél 
szebb, gazdagabb, alkalmasabb területet a vadnak kívánni sem 
lehet. Mégis alig van most benne nagyvad.

A kocsis nagy igyekezettel hajt az erdőben keresztül-kasul 
öt óra hosszat. Két helyen leszállók a kocsiról és jó távol tőle 
egy-egy félórát sípolok. Mégsem látok egész reggel egyetlen 
bakot sem, csak egy sutát két gidával. Első benyomásom itt az, 
hogy kevés az őz. Dámvadat sem látunk egy darabot sem. A 
kocsis azt állítja, hogy amikor leszálltam a kocsiról és tőle 
távol sípoltam, egy bakot látott. Nemigen veszem komolyan ezt 
az állítást. Délelőtt 9 órára visszatérünk a faluba, szállásunkra.

Délelőtt 10 órakor megint kocsira szállunk, a falutól 
nyugatra kihajtatunk a határba, és hét haj tógyerekkel foglyászni 
kezdünk. Aztán délután '/23-ig, nagy melegben, raj vonalban 
keresztbe járva, sorjában végigkeressük a dűlőket, és 
keservesen kevés foglyot találunk. Bár nagyon jól lőttem és alig 
hibáztam, az én összeredményem csak 9 fogoly, egy fürj és két 
seregély; Louis 5 foglyot és egy furjet lőtt. Porosán, piszkosan, 
aszottan térünk be szállásunkra ebédelni.

Délután 5 órakor ma már harmadszor jön értünk a szekér. 
Kihajtatunk az erdőbe és sötétig barkácsolunk. Ezúttal négy 
őzet látunk. Ebből az első a ma reggel is látott suta, a második 
is suta -  ez a határon túl, gróf Festetits területén áll -  ,a 
harmadik hitvány bakocska és elugrik a kocsi elől, a negyediket 
csak messziről látom menekülni és nem tudom, micsoda.

Augusztus 4. (vasárnap) Félórával korábban, mint tegnap, 
kezdődő virradással, már '/24-kor indulunk útnak. Amikor már 
annyira megvilágosodott, hogy a bakot rendesen meglátni és
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agancsát megbecsülni lehetne, kint vagyunk a határban, a 
községi erdőben. Aztán reggel 8 óráig barkácsolunk. Két 
helyen 20-20  percre leszállók a kocsiról és -  jócskán messzire 
tőle -  sípolok. A kocsis nagyon szeretne velünk bakot lövetni, 
és dicséretre méltó módon hajt az erdőben keresztül-kasul, ide- 
oda és pompás helyeket keres végig, de minden igyekezete 
kárba vész. Nem látunk egyéb nagyvadat, csak hét őzet, 
ezekből pedig hat suta és gida, a hetedik idő előtt elugrik, és 
csak gyanítom, hogy az is suta. Lőhető bakkal nem találkozunk. 
Pedig a sok bozótos liget, bokros, fás árokpart, közben 
bujazöld rétek, csendes, nyugodt, rejtett sarkok, mind olyan jó 
helye a vadnak, hogy szinte érthetetlen, hogy alig van benne 
nagyvad, s hogy nem találkozunk őzbakkal. Délelőtt 9 órára a 
harmadik barkácsolásról is eredmény nélkül térünk vissza a 
faluba. Kovács Gáborral kötött megállapodásomat meg kell 
változtatnom, mert őzbakra itt vadászni nem érdemes, és négy 
bakot lőni csaknem lehetetlen.

Délelőtt '/211-től '/22-ig hat hajtógyerekkel megint 
foglyászunk. Ezúttal még kevesebb foglyot találunk, mint 
tegnap. Ezt sem érdemes itt folytatni. Én mindössze két foglyot 
és egy gerlét lövök; Louis eredménye is csak két gerle.

Délután alszom és éjjel utazunk haza. Ezzel a költséges, 
nagy időveszteséggel is megint csak az ördögnek tartoztam.
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Esztergom 
(Esztergom megye)

Augusztus 8 . Gatkiewicz Louis-nak egy őzbakot ígértem, s 
mivel ezt Görgetegen nem lőhette meg, ide is magammal 
hoztam. Délután 2 órakor érkezünk a vonattal az állomásra és 
parasztszekéren megyünk a barátkúti vadászházhoz. Ez a 
háromnegyedórás kocsizás valóságos porfürdő. Azt mondják, 
itt már három hónap óta nem esett az eső. Van is ám olyan 
szárazság, hogy minden porba fullad! A szekér állandóan sűrű 
porfelhőben jár, s a por ránk rakódik. Amikor a vadászházhoz 
érünk, első dolgunk levetkőzni és alaposan megmosakodni. 
Aztán a hátizsákból ebédelünk és ’/45-kor, két kísérővel, két 
irányban, cserkelni indulunk. Negyedóra múlva már a Látó
hegyen egy magasülésen sípolok. Tisztára derült idő van, 
valami kis gyenge szellő enyhíti a meleget, de az erdő is zörög 
a szárazságtól, és sok bokor, cserje lombja fonnyadva 
összekunkorodik. Félórát sípolok, még egy negyedórát 
csendben várakozom, aztán lejövök a lesállványról. Még a 
létrán vagyok, amikor alattam a vadőr izgatottam súgja, hogy -  
most ugrott el innen egy őz! - , tehát még tovább kellett volna a 
sípolás befejezése után csendesen a helyemen maradni.

Ma délután már a Látó-hegyen maradok és még három 
helyen sípolok, de semmi vadat sem látok. Nagyon kevés itt az 
őz!

Louis a barátkúti oldalon járt és két őzet látott.

Augusztus 9. (péntek) Hajnali 4 órakor indulunk cserkelni. 
Előbb azonban Louis még a szobában, a kis petróleumlámpa 
gyér világa mellett, egy kis ünnepi szónoklatot vág ki, engem a
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„nevezetes” nap évfordulóján felköszöntve. Nem tudtam 
hamarjában miről is van szó -  sem születésnapom, sem 
névnapom -m íg  rá nem eszméltem, hogy ma van hat éve 
annak, hogy mint állatkerti igazgató hivatalba léptem. Kedves 
volt tőle, hogy ezt számon tartotta.

Jómagam a vadőrrel a Kis-Cserepesen át a Fekete-hegynek 
tartok, és ide-oda kerülgetve, kanyarogva fel is jutok a 
csúcsára, a menedékházhoz. Útközben odáig négy helyen 
sípolok, eredménytelenül. Mert nem mondhatom eredménynek, 
hogy reggel Vil óra körül a fiatal szálasban messziről egy 
magában bóklászó, fiatal, nyársas bakot látok s ezt síppal 
magamhoz csalom. Ezenfelül egy magányos sutát is látok. Fene 
magas hely a Fekete-hegy csúcsa, és nagyszerű kilátás nyílik 
róla. Aztán lefelé tartva megint két-három helyen sípolok, de 
hiába teszem, ezekben a szálasokban nagyon kevés a vad, 
legtöbbnyire nincs is őzbak a közelben, amely a sípszót hallaná. 
Mindvégig a szálerdőben járunk, amelyben csak az 
aljnövényzet változatos, hol sűrűbb, hol ritkább, helyenként 
sűrű bozóttá lett, másutt meg egészen hiányzik. Délelőtt 11 
órakor a „Majális tér”-nek nevezett erdőrészben telepszem le, 
ma délelőtt utolsó kísérletnek, sípolni. Melegen tűz a nap a 
szálasba és vakító fényfoltokkal szórja tele az erdőt. Teljes 
csend van, semmit se mozdul, áll a levegő, és ilyenkor 
körülöttem a dohányfüst is meg szokott állni, de ezúttal nem 
pipázhatom, mert pipámat ma reggel valahol útközben 
elvesztettem. Küszködöm az álmossággal. Sípolás közben 
bóbiskolok és rövideket álmodom. Egy-két perces időközökben 
hirtelen felébredek, körüljáratom a szememet, nem látok mást, 
csak a nyár bágyasztó, légyzümmögéses unalmát és a 
napsugarak néma játékát lombon, haraszton, fatörzseken, 
lepkeszárnyakon és pókhálókon, s mivel dohányzással sem 
tudom magamat ébren tartani, megintcsak lehanyatlik a fejem,
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elszundítok és rögtön megint álmodom. Szerencsémre 
mellettem, a földön kuporodik a páratlanul éles hallású vadőr, 
aki egyszerre csak megbök és elénk mutatva súgja, hogy: -  
Valami jön! Felállók a kis székről, és vagy 80 lépésről egy 
sietősen felénk tartó őz vöröslő alakját látom az aljserdény zöld 
lombja között. Az őz megáll, de nem látom a fejét. Majd 
elindul, tisztás helyre ér, és messzelátóval egy szempillantás 
alatt meglátom feltűnően sötét, magas agancsát. Gyorsan 
közelebb ér, már a céltávcsővel kísérem, s mivel aligha áll meg 
újból, gyors mozgása közben, vagy 50 lépésről, oldalba lövöm. 
Támolyogva, botolva megy még nehány lépésnyire, majd 
belefekszik a hozzá legközelebb eső bokorba. Odamegyünk, a 
vadőr elkapja az agancsát, kihúzza a még kapálódzó bakot a 
bokorból, és bicskámmal agyonszúrom. Derék bak, agancsán 
azonban keményen rászáradt háncsfoszlányok, a barkás bőrnek 
még bolyhos rongydarabjai éktelenkednek. Ritka eset 
augusztus derekán. Ez a bak 10 perccel az első sípszó után jött 
hozzánk. Déli 12 órára érünk vissza a barátkúti 
vadásztanyához.

Louis ma reggel megint a barátkúti oldalon járt és csak egy, 
előle menekülő, őzet látott.

Délután megint a Majális tér körüli részeken járok és két 
helyen sípolok. Bár közelünkben őzek járnak, kergetőznek, 
riasztanak, mégsem látunk semmit. Alkonyodással kimegyek a 
Sáros-völgyi tarvágás területére és ott félórát a lesállványon 
töltök, de csak messziről látok a cserjék között egy bujkáló 
őzet, amelyet fiatal sutának néztem.

Louis a Kerekberekben járt és két őzet látott. Eddig még 
nem kapott bakot lövésre.
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Augusztus 10. Már %5-re jár az idő, és megvilágosodott, 
amikor a barátkúti kis tanyától elindulunk. Megállapodunk, 
hogy 9 órakor a mexikói kunyhónál találkozunk. Louis a 
barátkúti oldalon cserkel, jómagam a gerincen tartok 
Mexikónak. Útközben természetesen a csalósíppal dolgozom; 
három helyen sípolok -  eredménytelenül. Aztán korábban érek 
a tetőre, mint reméltem, és /48-kor már Mexikó határán állok. 
Odáig két csapatban 11 szarvast láttam, de őzet egyet sem. A 
vadőr a mexikói területen magas, de aránylag sűrű szálerdőben 
elvezet egy lesállványhoz. Ennek környékén sok az 
őzbakkotrás. Felmászunk a magasülésre, és 3/48-kor sípolni 
kezdek. A harmadik ötperces szünet után negyedszer 
szólaltatom meg a hívót, amikor -  szokás szerint -  megint a 
vadőr jelzi, hogy valamit jönni hall. Mindjárt meg is látom a 
bakot, amely futva tart felénk. Nagy testű, világos, csaknem 
sárgásszőrű, derék hatos bak. Alattam vagy 50 lépésnyire 
hirtelen megáll. Sajnos éppen a legsűrűbb takarás mögött állt 
meg, annyi fatörzs, ág és gally takarja, hogy csak az elejének 
egy keskeny sávja tetszik át sárgán a fatörzsek között. Megint 
elkövetem azt a hibát -  amelyet már nemegyszer követtem el 
hogy elsietem a dolgot, és ahelyett, hogy bevárnám a biztosabb 
lövés alkalmát, megkockáztatom a nagyon nehéz és bizonytalan 
lövést. Az őzbak elugrik és látszólag egészségesen távozik. A 
vadőr ugyan azt mondja, hogy jól jelzett, ezt azonban jómagam 
nem láttam. Még néhányszor sípolok, aztán, hogy a bak nem 
jön vissza, lemászunk a létrán és keresésére indulunk. Vagy 
félórát keressük, nyomokat kutatunk, de semmit sem találunk. 
Tehát elhibáztam, amit igen nagyon sajnálok és restellek.

9 órakor a mexikói kunyhóban Louis-val reggelizem, aztán 
visszamegyek a szálasba, ahol még egyszer sípolok, és 
cserkelve, helyenként sípolva, déli 1 órára lekerülök a barátkúti
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vadásztanyához. Az elhibázott bakon felül más őzet ma reggel 
nem láttam.

Louis ma reggel ugyanazokon a területrészeken, de más 
utakon járt, mint én, és két őzet látott.

Délután sűrű, sötét, alacsony borulásból megered az eső. 
Ezen a vidéken három hónapig nem esett, és éppen ma délután 
kellett megerednie, hogy elrontsa, ezúttal utolsó, cserkészetem 
esélyeit. Egy darabig várakozunk, aztán szemergő esőben, ‘/só
kor mégis elindulunk. A Látó-hegy oldalában ahhoz az erdőbe 
nyúló darab mezőhöz megyek, amelyre állítólag még mindig 
kijár a tavasszal is több ízben ott lesett derék bak. A lesfán ülök 
sötétig és időnként megszólaltatom a csalósípot. Egy fiatal 
nyársas bak oda is jön alám, a lesfa mellé, keresgél, szimatol, 
aztán eltávozik. A nagy bak azonban nem jött meg, és más 
vadat sem láttam. Szemergő esőben térek vissza szállásunkra.

Louis a Kerek-berekben járt és ott három szarvasbikát 
látott, de őzzel nem találkozott.

Augusztus 11. (vasárnap) Ma délelőtt még hivatalba akarok 
menni, azért a reggeli cserkészetet korán kell kezdenem és az 
időt takarékosan kell beosztanom. Az őzet a mezőn messziről 
szabad szemmel még nem lehetne meglátni, s az erdőben még 
csaknem éjjeli sötétség van, amikor 4 órakor útnak indulunk. 
Még egy rövid, utolsó kísérlet ez alkalommal! A felhők még 
alacsonyan járnak, ködös a levegő és csupa latyak az erdő. A 
Látó-hegy oldalában három helyen egy-egy félórát sípolok. Az 
első két helyen nem jön felém semmi, az utolsó helyen érdekes 
és tanulságos élményem van. Előbb természetesen jó darabig 
csak a suta hívását hallatom, majd néhányszor a suta panaszos 
hangján szólalok meg, aztán a suta jajveszékelő riadozását 
utánozom. Minderre közelemben semmi sem mozdul. Végül a 
bajba került gida siránkozását hallatom, mire egy derék bak

58



nagy sietősen és nagyokat szökellve felénk jön, egyszerre 
alattam terem, vagy 20 lépésről mereven felnéz felém, valamit 
alighanem észrevesz, elugrik és riasztva távozik. Bosszant, 
hogy megint elszalasztottam egy jó alkalmat bakot lőni. %7-re 
jár az idő, vissza kell sietnem a tanyába, mert legkésőbb VzS- 
kor szekérre kell ülnünk és Esztergomba, az állomásra kell 
hajtatnunk. A gidasírásra hozzám beugrott bakon kívül ma 
reggel csak egy őzgidát láttam.

Louis megint a Kerekberekben járt, ahol öt szarvasbikát és 
egy őzsutát látott. Délelőtt 10 órára hazaérek és délben a 
hivatalban vagyok.

Felsőbabád 
(Pest megye)

Augusztus 12. Farkas Jancsi ma délben váratlanul, 
meglepetésszerűen állít be hivatalomba azzal, hogy menjek ki 
vele délután Babádra őzbakot lőni. Azt mondja, az őzek lótnak- 
futnak, sűrögnek-forognak, javában üzekednek; jómaga két 
bakot lőtt ma reggel. Ennek a hívásnak természetesen nem 
lehet ellenállni. Délután 4 órakor Jancsi autóján hazulról 
indulunk, és 6 órakor már a „Kóborsziget”-en, a lesállványon 
ülünk, és fújom a csalósípot. Csendes, napos nyári délután van, 
az égbolton egyenletesen eloszlott, csipkés, fodros 
bárányfelhők állnak, gyenge déli szél fuj, körülöttünk a vágás 
buja, tarka növényzetének sűrűsége csupa rejtek, az állatvilág 
sok titka, rejtélye, bizonyára nem egy vénülő őzbak biztos 
tanyája. Sorjában fújom Faulhaber sípjait, de nem sikerül őzet 
magamhoz csalni. Félóra múltán kocsira szállunk, egydarabig
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barkácsolunk, majd a „Kiskörtefás-sziget”-en mászunk fel a 
lesállványra, és újból kezdem a sípolást. De nem messze tőlünk 
fuvarosan dolgoznak, és -  parasztszokás szerint -  ordítoznak, 
amivel nemcsak esélyeimet, hanem hangulatomat is teljesen 
elrontják. Végül a „Földház-sziget” szomszédságában egy 
kőrisfáktól koszorúzott, nádas bozóttal benőtt, teknőszerű kis 
hajlatban lesbe ülünk, mert -  úgy mondják -  ennek közelében, 
egydarab irtásföldre késő este egy öreg bak jár ki babot legelni. 
Hangulatos, csendes este van, az erdei fuvarosok és a mezei 
munkások hazatakarodtak, lármájuk megszűnt, párás, kissé 
ködös a levegő, a szúnyogok nekünk támadnak és csípnek, 
szúrnak, fölöttünk lappantyú csattog és cserreg, és ránk világít 
a csaknem telihold. Itt is sípolok néhányszor, de 
eredménytelenül, s mire a világosság már annyira fogytán van, 
hogy úgysem lehetne a bakot a sutától megkülönböztetni, 
megint szekérre ülünk és behajtatunk a majorba. Ma délután 
csak barkácsolás közben láttam négy őzet, éspedig egy 
magányos sutát és egy sutát két gidával.

Augusztus 13. Hajnali 4 órakor már megint szekéren ülünk. 
Sietnünk kell az idő és a lehetőségek kihasználásával, mert még 
ma délelőtt hivatalba akarok menni, és 8 órakor indul innen az 
autóbusz Budapest felé. A „Csordajárás” mellett, az akácos 
erdőben lévő tisztásra hajtatunk, mert azon mostanában egy 
derék hatos bakot figyeltek meg. A tisztás szélén lemaradunk a 
tovahaladó szekérről, felmászunk a lesállványra, onnan látjuk, 
hogy a tisztáson túl, a ritka akácos lécesben a kocsi elől egy őz 
ugrik el, aztán kisvártatva sípolni kezdek. Később a kocsistól 
megtudjuk, hogy a szekér elől menekülő őz a keresett hatos bak 
volt. A lesállványon háromnegyed órát töltünk. Előbb egy 
nyiszlett suta vonul át a tisztáson, majd három őz, egy suta a 
gidájával, és egy hitvány agancsú, látszólag nyársas bak
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mászkál mögöttünk a lécesben ide-oda. A bak egyre a sutát 
kerülgeti és nógatja, majd mind a három az akácosban 
továbbvonul és számunkra eltűnik. Az a gyanúm, hogy a bak 
erősen hanyatlott, idős bak; e feltevés alapján azonban mégsem 
mertem lőni. Úgy vélem, hogy az üzekedő suta mellett a hatos 
bak lett volna, ha nem fiatalabb a nyársasnál. Aztán megint 
barkácsolunk. Átkerülünk a Kódor felé, nehányat fordulunk a 
vágásban, a nyiladékokon, látunk még egy sutát két gidával, és 
ahogyan múlik az idő, egyre fogy a reményem, és már bánt, 
hogy megint őzbak nélkül kell hazamennem úgy, mint tavaly 
nyáron kétszer. A vágás és a Földház-sziget között nagy tábla 
erdőirtáson csalamádét termelnek. A haragoszöld tengeri olyan 
magas, hogy az őzbak nem látszanék ki belőle. A tábla szélén 
hosszú, egyenes árok mellett kocog a szekér, és olyan helyre 
érünk, ahol a csalamádét jókora négyszögön már lekaszálták. 
Az erdőtalajtól szénfekete, puszta négyszög egyik sarkában, 
tőlünk vagy 160 lépésnyire, a csalamádéból kifut egy 
fácánkakas és nyomában kiperdül egy őz. A messzelátóval 
rögtön megállapítjuk, hogy bak. Bár az őzbak lehorgasztott 
fejjel, kutya módjára, a földön szimatolva -  tehát nyilván sutát 
keresve - ,ide-oda futkos, azt is mindjárt látom, hogy agancsa 
silány. Jancsi azt mondja, hogy lőhető hatos bak. Nem sokat 
törődöm vele, hogy milyen az agancsa, hiszen már nagyon 
szeretnék megint egy babádi bakot lőni, hát leugrom a 
szekérről, és puskámat ennek üléspámájára támasztva lövéshez 
készülök. Ámde a bak egy pillanatra sem áll meg, izeg-mozog, 
ide-oda fordul, valami csapát követ, hol bebújik a csalamádéba, 
hol kikerül belőle, ily módon átjut a lekaszált négyszög másik 
sarkába és ott megint eltűnik a tengeri magas, sűrű lombjában. 
Sípolásomra -  amellyel csak meg akartam állítani -  rá sem 
hederített. Nehány másodperc múlva megint kibukkan a
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tisztásra, és felénk közeledve folytatja sietős futkosását, 
keresgélését. Vagy 100 lépésre tőlünk végre egy pillanatra 
megáll, felkapja a fejét és rézsűt felénk fordulva bennünket 
néz. Ebben a pillanatban durran a puskám, s a golyó a bakot 
földhöz vágja. Örülünk mind a ketten, illetve mind a hárman, 
Jancsi, Süveg, a kocsis és jómagam. Később, amikor 
fényképezés után felvágom a bak száját és megnézem a 
fogazatát, még jobban örülök, mert kedvemre való, vén bakot 
lőttem. Egész fogazata simára kopott. Egyébként testalkatra 
nagyon hitvány bak, és silány, villás agancsa nagy hanyatlásra 
vall. A bakot /47-kor lőttem, 7-kor a kastélyban vagyok, 
fegyvert tisztítok, mosakodom, csomagolok, reggelizem, 8-kor 
autóbuszra szállók és 9 órakor 320-adik őzbakom agancsával a 
hivatalban vagyok.

Marótpuszta 
(Esztergom megye)

Augusztus 14. Délután 2 óra után érek a vonattal 
Nyergesújfalura, majd /44-re Martinék kocsijával 
Vaddisznósra. Ma délelőtt Budapesten, majd később a vonaton 
megint tikkasztó hőség volt, aztán lassan beborult az ég, s 
amikor Nyergesújfalun kocsira szállók, cseperegni kezd az eső. 
Aztán az ötnegyedórás kocsizásom közben a szakadozó, foltos 
borulásból időnként egy kis zuhany szakad rám.

'/25-kor cserkelni indulok. A körvadász -  helyi szokás 
szerint -  nyomon kísér. Ez az egyetlen hibája ennek a szép 
vadászterületnek. A borulás egyre sötétedik, komor, fenyegető 
az idő. A Fövenykút irányában menetelünk. A Fövenykúti-réten
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a körvadász öt marhája legel. Ez már így szokott lenni az 
erdőgazdaságokban. A réten túl átmegyünk a fiataloson, majd 
átcserkelünk egy darab sűrű lécesen és kiérünk a „fokozatos 
felújítás” szélére. Itt megállók egy öreg cserfa árnyékában, 
mert komolyan megered az eső. Azt gondolom, megvárom, 
talán nem sokáig esik és nem kell megáznom. Nyugatról fuj a 
szél, a sűrű borulástól sötétes az erdő képe, az eső egyre 
komolyabban pereg a lombon, az ég dörög, morog s időnként 
villámlik. Nem éppen sípolásra való idő, de, hogy ne töltsem az 
időt tétlenül, mégis megnyomkodom a Buttoló-sípot. Előttem, a 
vágás felé, nehány magas cserje lombja akadályoz a látásban. 
Ebben a lombban, tőlem vagy 8-10 lépésre, alig négy-öt perccel 
az első síphang után meglepetésszerűen egy mozdulatlan 
őzagancsot pillantok meg. Nem akarok hinni a szememnek. De 
az agancs eltűnik, és a takarásból felém kibukkan a bak eleje. 
Az agancs megnézegetésével és megbírálásával nem lehet az 
időt vesztegetni. Hogy a bak legalábbis golyóra érett, azt már 
láttam, tehát rákapom a puskát és rézsűt elölről jobb lapockáján 
lövői. A bak el vágódik és nem mozdul többé. Közepes 
minőségű, átlagos hatos bak. Korát négy esztendőre becsülöm. 
Örülök a gyors sikernek és az érdekes élménynek, de ha 
ráértem volna a bakot jól szemügyre venni, nem lőttem volna 
meg.

Úgy látszik, az idő nem javul meg, tehát folytatom a 
cserkelést. Nehány száz lépéssel tovább egy bakot későn 
veszek észre. Csak akkor látom meg, amikor elugrik. 
Menekülése irányában egy darabon utánamegyek, majd elállók 
és sípolni kezdek. Ámde a szél erősbödik, s az eső sűrűbbé 
válik. A körvadász azt ajánlja, hogy az öreg magfákkal teli 
magas vágásban még továbbmenjünk. Belejutunk egy tüskés, 
cserjés bozótba, amelyben egy szarvastehén ugrik el előlünk, 
majd elállnék megint sípolni, de a szélből vihar lesz, csak úgy
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zúg-búg és rázza az erdőt, és közben az eső szakadó záporrá 
erősödik. Bőrig ázunk! Teljesen felesleges dolognak látszik, 
mégis sípolok a Buttolóval, és íme, egyszerre közvetlen 
mögöttem nagy dübörgést hallok. Hirtelen megfordulok és egy 
őzsutát látok, amint bennünket meglátva, ijedtében, futtában 
majd’ hanyatt vágódik.

Az eső megint rendesebben esik, a szél is csak 
közönségesen fúj, úgyis már bőrig áztunk, tehát egykedvűen 
folytatjuk a cserkelést, de nem látunk több vadat. 
Alkonyodással visszakerülünk elejtett őzbakomhoz, ezt 
kizsigereljük, és egy rúdra akasztva, ketten levisszük 
Vaddisznósra.

Augusztus 15. Hajnal előtt, /44-kor cserreg az ébresztőórám, 
de behallatszik a szobába a szél zúgása. Semmi kedvem ilyen 
alkalmatlan időben korán kelni és cserkelni. Tehát folytatom az 
alvást, csak 6 óra után kelek, és reggelizés után, 8 óra tájban 
indulok útnak. Az idő nagyon barátságtalan. A felhők 
alacsonyan járnak, erősen fúj a szél, zúg, suhog az erdő. A 
kecskekői hegyfarok alá megyünk, s ott elállók sípolni. Tizenöt 
perccel az első síphang után dobogást hallok, és éppen csak 
hogy még meglátom az elvágtató őz tükrét. A hepehupás, 
gödrös terepen, a szálerdő aljnövényzetében úgy jött felém, 
hogy nem vettem észre. Nem volt elég takarásom, meglátott, 
vagy a kavargó szélben szimatot kapott és meglépett. Hogy bak 
volt-e vagy suta, nem tudom. Később a domoszlói rét alatt, a 
szálasban sípolok -  eredménytelenül. Aztán felkerülünk 
Törökösbükk alá, ahol a vágásban két helyen kísérletezem a 
sípolással, de nem jön felém semmi. Kevés itt az őz, de az 
erősen szeles, zajos időben a sípszó nem hallatszik messzire. 
Délelőtt 11 órára jár az idő, amikor a Vörösföldön, a vágásban 
lefelé ballagva, vagy 300 lépésről három őzet, sutát, gidát és
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bakot látunk. Ezeket a gida sírását utánozva magamhoz csalom. 
A köztem és köztük lévő széles, mély hajlaton át vágtatva 
jönnek felém. Nehány perc múlva már csak alig húsz lépésnyire 
vannak tőlem, és kényelmesen meglőhetném a bakot, de hatos 
agancsa nagyon silány. Végül a suta vagy tíz lépésről 
észrevesz, mire mind a három elvágtat arra, amerről jött. 
Délben rövid látogatásra betérek Marótpusztára, aztán 
útközben Vaddisznós felé még a Kilátó-hegy oldalában is 
sípolok, de az ott ismert bak se mutatkozik. Déli 1 órára 
szállásomra érek.

Délután '/25-kor indulunk megint Vaddisznósról a 
kocsiúton lefelé. A Maróti-tábla sarkára érve a lucernán két 
őzet látok, amely éppen a Marót felőli oldalon perdült ki a 
szálasból és vad hajszában fut ki a mezőre. Mind a kettő bak. A 
derekabbik a tábla közepén visszafordul és besiet a szálasba, a 
másik a mező túlsó oldalán, az Emberölő-völgy felé bevonul az 
erdőbe.

Megkísérlem a szálasba visszajött bakot megkeresni. Egy 
darabon végigsietek a cserkészösvényen, de a bakot nem látom. 
Lekuporodom egy fa tövéhez és sípolok. Szememet a szálasban 
gyorsan körbejáratva, vagy 100 lépésnyire egy őz vöröslő 
alakját látom. Fatörzsek annyira takarják, hogy nem tudom, 
bak-e vagy suta, de biztosan hiszem, hogy a lucernán látott 
derék bak. Egydarabig ott ide-oda lépked, mintha tétovázna, 
hogy közelebb jöjjön-e vagy sem, aztán eltávozik. Pipára 
gyújtok, és a füst elárulja, hogy a szél tőlem éppen a bak felé 
fúj, tehát szimatot fogott. Ezzel a bakkal még foglalkozni 
akarok.

Aztán a Hajdú-ugratón át a Péteri-járásba megyek. Sajnos, 
vadászatra a lehető legalkalmatlanabb idő van. Erősen fúj a 
szél, s az erdő csupa mozgás, suhogás, zaj. Mégis hét őzet és 
négy szarvast látok a Péteri-járásban, de csak cserkelés közben.
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Egy helyen félórát sípolok, de eredménytelenül, mert a szél 
elkapja s a zaj elnyomja a hangokat. Alkonyattal megint a 
Maróti-táblán vagyok, és egy kis bozótból lesem, várom a 
délután látott derék bakot. A lucernán két őzet érek, és később 
még három jelenik meg; kettő tőlem vagy 150 lépésnyire 
kergetőzik, de az alkony sötét homályában a bakot sem 
felismerni, sem biztosan meglőni nem lehet. Sípolásomra az 
egyik, valószínűleg a derék bak, ugyan közelebb jön hozzám, 
de mivel agancsát nem látom, nem merem a lövést 
megkockáztatni. Ott hagyom őket és elballagok Vaddisznósra.

Augusztus 16. Hajnal előtt, /44-kor kelek, és 4 órakor indulok, 
bár az idő nem változott. Sötét borulás és erős szél rontja 
esélyeimet. Ezenfelül olyan hideg van, hogy csaknem fázom. 
Még csak virrad és homályosan lehet látni, amikor a Maróti- 
tábla sarkán a gémeskúthoz érek. A messzelátóval is csak 
homályosan látom két őz alakját a lucernán. A szálasban az 
őzek elé igyekszünk jutni, de mire velük egymagasságban 
kikukkantok a mezőre, már sehol sem látom őket. Valamerre 
látatlanul elillantak. Bíztam a lucernára kijáró derék bakhoz, és 
bosszant, hogy ezúttal kifogott rajtam.

A kocsiúton leballagunk az Emberölő-völgyig, aztán a 
Cser-völgyön át a Hárs-berekbe megyünk. Előbb a „Kis- 
depot”-nak elnevezett tisztás sarkában, majd a Kakastó alatt, a 
szálasban, aztán a Kecskekő keleti oldalán két helyen -  nem 
messze a bányától és a hegyfarok alatt -,s végül a Maróti-tábla 
és Emberölő-völgy között a dombháton, mindenütt fél-fél órát 
sípolok, s közben-közben figyelmesen cserkelek, de semmi 
vadat sem látok. Hiábavaló módon, bármi élmény vagy 
tapasztalat nélkül múlik el a reggel, és 10 órakor reggelizni 
betérek Vaddisznósra. Itt hallom, hogy Martinék apja, a 85 éves
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„nagypapa” 8 óra felé a Maróti-táblán sutát kergető derék bakot 
látott. Ezek az őzek állítólag a Masina-völgybe mentek, tehát 
reggeli után, 11 órakor én is oda megyek sípolni. A katlan hátsó 
részében, a lécesben jól elhelyezkedem és félórát sípolok, de 
semmi vad sem mutatkozik. Onnan még felmegyek a Maróti- 
tábla és Kilátó-hegy közötti bozótos hegyhátra, ahol a lucernán 
tegnap látott derék bak tartózkodási helyét gyanítom. Ott is 
félórát sípolok, de semmit sem látok, és 1 órára térek vissza 
szállásomra, mindjárt lefekszem és a 3 órára rendelt ebédig 
alszom.

Délután % 5-kor a Vaddisznós és Masina-völgy közötti 
dombhátra, a lécesbe megyek, és ott megint félórát 
eredménytelenül sípolok. Aztán kimegyek a Maróti-táblára, 
ahol az erdőszélen legeltető juhász kutyája éppen egy őzet 
hajszol végig a mezőn. Ez aztán a rend a vadászgazdaságban! 
A lucerna és lóhere között, a terephajlat aljában, búzakévék 
között elhelyezkedem, hogy azt a két bakot lessem, amelyet 
tegnap este láttam azon a tájon. Ott ülök %6-tól %8-ig, de 
bizony nem jön ki a mezőre egyetlen őz sem. A szél nyugat 
felől még mindig rendületlenül fúj, és kellemetlenül hűvös van. 
Azért kellemetlenül, mert az ember augusztusban nem öltözik 
októberi módra.

A mai nap aztán igazán hiábavaló időfecsérlés volt, 
úgyszólván semmit sem láttam, pedig ma péntek van. A 
szarvasokra jellemző dolog, hogy az ember nem találkozik 
bikával, pedig a területen csaknem mindenütt látni friss 
dörgölésüket.

Augusztus 17. Sípolással egybekötött cserkészet hajnali 4 
órától déli 12 óráig. Élményekben gazdag, mozgalmas reggel. 
Azzal kezdem, hogy derengéssel megnézem a Maróti-táblát, de
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a lucernán csak egy egerésző, majd nyulat hajszoló rókát, a 
lóherén pedig egy magában legelésző szarvasüszőt látok.

Az idő még mindig borús, de a szél gyengült, bár időnként 
egy-egy rohama jól megrázza az erdőt. Később, 9 óra felé 
kiderül az ég, és melegen süt a nap.

Felmegyek a Hajdú-ugrató fölé, a nyeregre azzal a 
szándékkal, hogy ott sípolok. A szekérútról a cserkészösvényre 
térve, rágyújtok a pipára, és ugyanakkor látom, hogy tőlem 
vagy 50 lépésre, a cserjék között elugrik a bak. Igen derék, 
nagy agancsú baknak néztem. A szél tőlem éppen felé fújt, 
tehát vagy szimatot fogott, vagy pedig meghallotta a gyufa 
sercegését. A Péteri-járás alsó része felé menekült. Nagy 
kerülővel igyekszem eléje jutni, és a fokozatos felújítás magas 
cserjéi között elállók és sípolok. Nehány perc múlva 
közelemben, egy bokor mögött hirtelen erős dobogás támad. 
Egy őz -  talán az előbb látott bak -  hozzám jött, de szél alá 
került és szimatot kapott.

A Péteri-járás hátsó részében sípolásomra egy őz a 
hegyoldalból riasztva felel. A gidasírásra nagyokat ugrálva jön 
felém a suta.

A Fövenykúti-rét fölötti magas vágásban is sípolok. Az 
első síphang után 22 perccel egy kis, villás bak lassan, óvatosan 
odasompolyog hozzám két lépésre, aztán meglát, szörnyen 
megijed és riasztva elfut. Nagy hiány, hogy ezen a területen 
nincsenek magas lesállványok.

A Lukaskőn 9 óra felé, meleg, napsütéses időben két 
kergetőző őzet látok. A suta, sajnos, egyenest nekem jön, s 
amikor kiér az ösvényre, vagy tíz lépésről észrevesz és riasztva 
elfut. A bakot a magas vágásban nem sikerült megnéznem. 
Amint a sutát hajszolta, a magas növényzetben csak itt-ott 
megvillant, de agancsát nem láttam, sőt úgy rémlett, hogy 
nincsen agancsa.
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Ugyancsak a Lukaskő más helyén sípolásomra egy suta 
rontott nekem. Másodszor nyomtam meg a Buttolót, s a suta 
máris mellettem rohant el. Nehány perccel utóbb egy 
kíváncsiskodó szarvastehén a borjával lopakodott lassan felém, 
tőlem vagy 40 lépésnyire sokáig álldogált, majd észrevett és 
kereket oldott.

A volt sombereki bak járásában eredménytelenül sípoltam, 
s végül '/2l 2-kor a sombereki hegyfarkon, a Kisvágásban, ahol 
állítólag megint egy derék bak jár, sípolásomra egy suta a 
gidájával két lépésre jött hozzám, s amikor már meglátott, sem 
hitt a szemének. Ismételten elugrott és visszajött.

Ma reggel tehát nyolc órát cserkeltem, és összesen 11 őzet, 
három szarvast és egy rókát láttam. Déli 12 órára érek vissza 
Vaddisznósra.

Délután tulajdonképpen már haza kellene mennem, de az 
elmúlt három nap felette gyenge eredménye arra késztet, hogy 
elutazásomat holnap reggelre halasszam. Talán nem jól teszem, 
mert vadászatban a sikert és általában a szerencsét nem lehet 
kierőszakolni. De az uradalom előtt restellem, hogy a vállalt öt 
bakból háromnapos vadászással még csak egyet sikerült 
elejtenem. Az idő végre megjavult, szélcsend van és süt a nap. 
Tehát délután /45-kor megint jó reménnyel felballagok a 
Hajdú-ugrató fölé, aztán a túlsó lejtőn, a szálerdő és a vágás 
határvonalán, ahol reggel a derék bakot láttam, egy bokorban 
lesbe ülök és sípolok. A második hangra közelemben, de arról, 
amerre a szél fuj, egy vágtató őz dobogását hallom. Hogy felém 
tartott-e, avagy a közelemben volt, és tőlem menekült, azt nem 
tudom. Kis idő múlva ugyanabban az irányban, nem messze, 
egy őz riaszt. Ez is szimatot kaphatott tőlem.

Aztán lecserkelek a rétre, ahol egy őzbak már kint legel. 
Ezt az erdőszélen belopom vagy 60 lépésre, de nem tartom

69



érdemesnek golyóra. Rendes hatos agancsa a közepes 
minőségen is alul van.

Úgy osztom be az időt, hogy 7 órára lejutok a Maróti- 
táblára, és úgy, mint tegnap, a here szomszédságában, 
búzakévék takarásában, lesbe ülök. Sokáig nem látok semmit. 
Már erősen alkonyodik és nagyon homályos a táj képe, amikor 
egyszerre csak egy őz halványan vöröslő alakját látom tőlem 
vagy 120 lépésre a herében. Hogyan és honnan került oda, nem 
tudom. Nem vettem észre, amikor jött. A messzelátóval még 
meg tudom állapítani, hogy bak; agancsának hegye a füle fölött 
fehérük. Bár az agancs minőségét már nem lehet megítélni, 
meg akarom lőni, mert örömem telik a gyenge világosság 
folytán nagyon nehéz lövésben. Ámde a világosság percről 
percre rohamosan fogy, s mire hozzákészülök a lövéshez, a 
céltávcsőben a bak alakját már alig-alig látom. Mégis 
megkockáztatom a lövést, ez azonban aligha sikerült, mert a 
bak vagy 200  lépést vadul vágtat fel a dombnak és beér az 
erdőbe. Holnap reggel még keressük, de semmi reményem, 
hogy megtaláljuk. Azzal az érzéssel ballagok fel Vaddisznósra, 
hogy bár inkább haza utaztam volna ma délután.

Augusztus 18. (vasárnap) Hajnali 4 órakor indulunk és 
derengéssel már a Maróti-tábla sarkánál vagyunk. Az egész 
mező üres, csak két három nyúl van rajta. Mindjárt továbbállok 
és a Hajdú-ugrató fölé megyek. Közben Martinék tegnap esti 
lövésem eredményét keresi, kutatja. Aztán '/27-ig a Péteri- 
járásban cserkelek és sípolok. A réten megint kint érem a 
tegnap este is ott látott kis hatos bakot egy sutával, de ezenfelül 
egész reggel semmi vadat sem látok, és sípolásomra sem jön 
felém semmi. '/>7-kor lent vagyok a Hajdú-ugrató alatt, az 
odarendelt kocsinál. Becsomagolom vadászati felszerelésemet,
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kosárból reggelizem, 7-kor indulok, 8-kor Nyergesen, 10-kor 
Budapesten és délben a hivatalban vagyok. Martinék semmit 
sem talált, a tegnap esti lövésem tehát nem sikerült.

Marótpuszta 
(Esztergom megye)

Szeptember 2. Bár legutóbb is itt vadásztam, és mai 
élményeimet az előbbi fejezet folytatásaképpen kellene 
feljegyeznem, mégis külön címmel kezdem vadásznaplómnak 
ezt a részét, hiszen szarvasbőgésről lesz benne szó, márpedig 
minden szarvasbőgési évad a vadászember élettörténetének 
egy-egy külön fejezete.

Tehát elkövetkezett megint -  tizenegy hónapi várakozás 
után -  a szarvasbőgés ideje! Ennek a legnagyszerűbb, 
legmozgalmasabb és legérdekesebb vadászati évadnak 
küszöbén, mint rendesen, ünnepi hangulatban, egy kis 
elfogultsággal, csaknem meghatottsággal kezdek vadászni és 
naplót írni. Sok sivár munkával és hivatali gonddal teli 
életemben most különösen nagy ajándék nekem a 
szarvasbőgés, a hetekig tartó komoly vadászat ideje.

Az idén szokatlanul korán kezdem itt a dolgot, aminek oka 
és magyarázata az, hogy a hónap második felét a Keleti- 
Kárpátokban szándékozom tölteni, tehát az itt vállalt egy-két 
bika lelövésével korán kell végeznem, ezenfelül illenék még 
egy-két őzbakot is lőnöm, hiszen az idén vállalt öt bakból eddig 
még csak egyet lőttem meg.

Délután 3 órakor kezdtem a Krisztina körúton sok 
cókmókomat és jómagamat az erre az alkalomra bérelt kis
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gépkocsiba begyömöszölni, és %4-kor végre elindultunk. Nagy 
melegben, patyolattiszta, derült időben fut a kis kocsi másfél 
óra alatt Budapestről Marótpusztára, ahol ezúttal megint a 
majorban, Kulacsy erdőgondnok udvarán, a vendégszobában 
szállók meg.

Útközben, Vaddisznóson, Martinék körvadász már 
jelentette, hogy a bikák augusztus 28-a óta rendesen bőgnek, s 
hogy a Maróti-táblára a lucernára esténként kijár a már tudott, 
igen derék bak.

Délután Víó-kor szállásomon vállamra akasztom a puskát, 
éspedig egyelőre csak a 6,5-es Schoenauert, és lemegyek a 
Maróti-táblához. Körülbelül 6 órára érek a mező délnyugati 
sarkához és már kint érek két őzbakot. Nem bántom őket, mert 
az egyiknek az agancsa hitvány hatos, a másiké aránylag erős 
nyársas. Aztán a tábla alsó szélének dereka táján felmászom a 
számomra és kívánságomra nemrég épült, igen magas 
lesállványra, és várom a lucernára állítólag rendszeresen kijáró 
derék bakot. A lesállvány alatt nemsokára egy suta az idei 
gidájával jön ki a mezőre, de tőlük vagy 200 lépésnyire, a 
körvadász konvenciós földjén, egy falka fehér liba legel, ami az 
őzeket nyilván nagyon nyugtalanítja. Különösen, amikor a libák 
szétterpesztett szárnyukkal legyeznek, kapják fel az őzek a 
fejüket és ijedezve néznek. Végül a körvadász fekete-fehér 
tarka macskája jelenik meg és nagyokat ugrálva egerészik a 
lucernában. Ezt az őzek már nem bírják és futva menekülnek 
be a szálerdőbe.

Kezdődő alkonyattal tőlem jó távol, annyira, hogy a bakot 
a sutától meg sem tudom különböztetni, még öt őz vonul ki a 
lucernára. Ma este tehát a Maróti-táblán összesen kilenc őz 
legelt. A derék bakot azonban nem láttam, vagy pedig az 
alkonyat homályában nem ismertem fel közöttük.
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3/47-kor a Péteri-járás felől hallik felém számomra ez idén 
az első bőgés, aztán a sombereki oldalon, a hegy farok táján és a 
Masina-völgyben vagy öt bika egyre-másra bőg. Bár 7 órakor 
már sötétedik, és ‘/t8-kor bajos lenne a bika agancsát megítélni, 
'/28-ig a lesállványon maradok és hallgatom a szorgalmasan 
bőgő bikákat. Úgy vélem hallani, hogy a Masina-völgyben 
bőgő bika nem fiatal, hátha az ott már régen kísértő 
tizennégy es!

Szeptember 3. A derengés halvány kezdetén, 4 órakor indulok 
szállásomról Somberek felé és a kocsiút könyökén találkozom 
az odarendelt körvadásszal. Derült, csillagos, enyhén hűvös, 
csendes idő van. A sombereki oldalon, a Lukaskőtől a Hajdú- 
ugratóig vagy hét bika bőg. Sietek a Fövenykútba érni. Egy 
bika az alsó rét tájékán bőg. Martinék szerint a réten van, 
szerintem azon innen, a sűrűségben bőg. Amikor közelebb 
érünk hozzá, kiderül, hogy nekem volt igazam, a bika már a 
sűrűségben zörög, csapkod az agancsával és a lejtőn fölfelé, a 
ritkított léces felé vonul. Nem vesztegetem az időt, 
továbbmegyek. Amint kivilágosodik, 3A5 után, a bikák 
elhallgatnak. A Fövenykúti-réten egy kis őzbakot érek. 
Agancsa ugyan hatos, de arasznyi magas sincs és vékony. A rét 
alatti lécesen túl aztán elcserkelek Szenékig, majd a 
Metternich-határon jövök visszafelé. Ezen a részen két őzsutát, 
egy gidát és egy bakot látok. A bakot, sajnos, nem vettem 
idejekorán észre, különben alighanem meglőttem volna. Csak 
akkor láttam meg, amikor már menekült. Úgy rémlett, hogy 
derék agancsa van. A fövenykúti fiatalos felső részében, a sózó 
közelében egy hitvány nyolcas bikával találkozom, majd félórát 
a sózónái, a lesállványon töltök és -  a késői időpont ellenére -  
sípolással kísérletezem; hátha akad olyan őzbak, amely még
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nem felejtette el a nemrég múlt mézesheteket, és még 
szerelemre vágyik és hallgat a hívásra. Sajnos, nem akadt; csak 
egy suta a gidájával jött futva a lesállvány alá. Reggel 7 óra 
felé már meleg idő van. Sőt olyan napos, meleg nyári hangulat 
van, hogy az ember akár július havába képzelhetné magát, ha 
az erdő lombja nem kezdene már sárgulni, s a vágásban nem 
piroslanék a som és nem kéklenék a kökény bogyója, s ha 7 óra 
után nem szólalnának meg ismét a bikák. A sombereki léces 
alatt, a sűrűségben három bika felesel egymással. Közöttük 
állok, nem messze vannak tőlem, én is szólok hozzájuk, de a 
sűrűség takarja őket, és nem sokáig tart a párbeszéd, hamarosan 
elhallgatnak. Amikor aztán 8 óra felé a kisbaj óti nyiladékon 
jövök lefelé, tőlem jobbra, a ritkított lécesben, közel a nyiladék 
alsó sarkához, egy magában heverő bika kap csülökre és 
előttem ugrik át balra, a sűrűségbe. Közepes minőségű, vékony 
szárú tizenkettesnek néztem. Abból, hogy maga van, arra vélek 
következtetni, hogy valami nagyobb bikának a kontárbikája. 
Terhes melegben érek vissza Marótpusztára.

Délután beolajozom és a szekrénybe állítom a hat és feles 
Schoenauert, és kiveszem tokjából és megtisztítom 9,3-es öreg 
Mauseremet. Mégis inkább bikát, mint bakot lőni készülök. 
Aztán elindulok, és ‘/2-5-kor megint a Somberek alá, a kisbajóti 
nyiladék sarkára érek, ahol Martinék már vár. Az ég vékonyan 
beborult és fülledt meleg van. Félórát heverészve várakozunk, 
hallgatózunk, tétovázunk. Szeretném a dolgot kevés járás
keléssel, tehát a vad nyugtalanítása nélkül, jól megfogni. Előbb 
a Fövenykúti-rétnek tartva cserkelek egy darabon, de 
visszafordulok, mert nem tetszik a szél iránya. Aztán a 
kisbajóti nyiladék sarkáról dombnak vezető ösvényen ballagok 
lassan fölfelé, míg csak meg nem állít a közelemben -  ’/áő-kor

74



-  elhangzó bikabőgés. Megállók, hallgatózom és várok, de csak 
egy közelemben megugró, menekülő őzet látok.

Nemsokára megint bőg egy bika a Fövenykúti-rét 
irányában. Tehát ismét visszafordulok, lekerülök a nyiladék 
sarkára és a rét felé lopakodom. Erre a lejtő felső része felől, a 
sűrűség fölötti lécesből hallok egy rövid bőgést. A szél ide-oda 
fordul, nem merek sokat járkálni. Egydarabig várok, aztán 
kimegyek a rét szélére. Onnan, a réten túl, a dombnak 
emelkedő fiatalosban, a messzelátóval egy bika vöröslő alakját 
fedezem fel. Messze van és sűrű cserjék között morog, nem 
tudom rendesen megnézni, de úgy rémlik, derék agancsa van. 
Nekirugaszkodom, átsietek a réten, rátérek a fiatalosban a 
dombnak vezető ösvényre, és ezen a tető alá érve, sikerül a 
bikát vagy 60 lépésnyire becserkelni. Előbb csak a zörgését 
hallom, majd a magas cserjék lombjának rázkódásából tudom, 
hol jár, aztán egy cserjében, a lomb hézagában meglátom a fejét 
és agancsának alsó részét, amint veri, csapkodja az ágakat. 
Sokáig nem tudom megállapítani, koronás-e vagy sem. Hosszú, 
fekete az agancsa, de vékony. Egyszerre elcsendesedik a bika. 
A földön ülve várom, hogy a cserjék közül előlépjen, és 
meglássam, de nem mozdul, s már azt hiszem, hogy elfordult s 
valamerre látatlanul meglépett. Előveszem csigámat és bőgök. 
Erre a bika kipattan a sűrűségből, s a fiatalosnak ritkább, 
hézagosabb részében egy darabon előttem keresztbe fut, majd 
megáll és felém néz. Vagy 80 lépésről könnyen meglőhetném, 
ha akarnám, de nem akarom. Nem lehet öreg bika, mert a 
vastag hangomtól megijedt. Jó állású, jókora, sötét agancsa 
van, de csak tízes. Lassan elballag és a cserjék közé tűnik. A 
világosság is már fogytán van, s mire leérek a rétre, 7 órára jár 
az idő és besötétedett. Marót felé menet még hallom, hogy a 
sombereki léces felső részében egyet-egyet bőg egy bika. Az a 
gyanúm, hogy ezen a tájon egy öreg bika foglalta le magának a
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teheneket, hogy reggel is, este is egy-egy aránylag derék bikát 
láttam egyedül, tehenek nélkül. Estére sűrűsödik és sötétedik a 
borulás, de tart a meleg. Talán ez okozza, hogy a bikák alig 
szólnak.

Szeptember 4. Hajnal előtt, 4 órakor indulok a Somberek felé. 
Az út kanyarulatánál találkozom a rám várakozó körvadásszal. 
Sajnos, meleg van, s a bikák hallgatnak. A Fövenykúti-rét 
sarkában két békésen egymás mellett álldogáló fiatal bikát érek. 
Az út irányában, egymást takarva, mozdulatlanul állnak, az 
egyiknek csak a farát, a másiknak csak a lábait látom, fejüket 
az út fölött összeboruló lomb takarja. Leguggolok, hogy 
megnézhessem őket. Erre megmozdulnak és felém figyelnek. 
Az egyiket hatosnak, a másikat nyolcasnak nézem. Széllel 
kellett feléjük mennem, ezért észrevesznek és a lejtőn fölfelé, a 
lécesbe menekülnek. Megvárom, míg annyira megvirrad, hogy 
az erdőben is lehet látni, aztán a rét sarkától a lécesben fölfelé 
vezető ösvényen cserkelek dombnak.

Reggel 5 órakor a Fövenykút alsó részében megszólal egy 
bika és nehányat bőg. Nem tőrödöm vele, hanem lassan feljebb 
kerülök. A lécesben sok a bikák jelensége, nyoma, az 
összetördelt fácska. Azon a tájon, ahol Pózna erdőőr jelentése 
alapján tavaly és tavalyelőtt a „sombereki” bakot kerestem, a 
sűrűségben vagy 30 lépésre egy derék őzbakkal akadok össze. 
Sajnos egyszerre pillantottuk meg egymást, s a bak mindjárt 
elugrik. Az őzbakokkal mostanában nincsen szerencsém. Már a 
második őzbakkal járok most így.

‘/2Ó-kor a kisbajóti nyiladékon felmászom a nagyon bután 
megépített, túl magas, ingó lesállványra és félórát sípolok. Egy 
suta a gidájával jön nagy sietve alám, és izgatottan futkos a 
lesállvány körül, majd megint futva távozik. Közben hallom, 
hogy a Masina-völgy táján bőg egy bika. Martinék
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tehénpásztora tegnap délután 5 óra felé a Masina-völgyben járt, 
és ott állítólag egy derék tizennégyes bikát látott. A Masina
völgyi tizennégyes tehát megint kísért, mint már három év óta 
minden bögési évadban. Szeretnék már ennek a kétes ügynek a 
végére járni. Ezért 6 órakor lemászom a lesállványról és a 
Masina-völgybe cserkelek. A völgy előtt, a hegyoldal alatt, az 
árok mentén járva, találkozom is egy bikával, ez azonban csak 
hitvány agancsú, fiatal nyolcas. Végigkeresem még a 
Vaddisznós és Masina-völgy között a bércet, és egy heverő 
őzbakot közelítek meg, amelynek csak fél agancsa van. Az 
egyszárú agancs nem kívánatos trófea, lője és fizesse meg 
nálam is bolondabb, más vadász. Az idő egész reggel borús és 
meleg; talán eső lesz.

Délután 4 órakor, éppen amikor indulni készülök, megered 
az eső, és csakhamar annyira sűrűsödik, hogy csak úgy szakad. 
Aztán erős szél kerekedik, ez a sima borulást megkavarja, és 
'/25-re annyira megritkul az eső, hogy már csak szemereg. 
Nehány perccel 5 óra után a Masina-völgyben vagyok, s mivel 
a szél kívülről fuj a katlanba, hátsó részében, a lécesben úgy 
ülök lesbe, hogy kilássak a völgy aljában a rétre. Az egész 
völgykatlan tele van a bikák jelenségével; csupa nyom és 
összetördelt fácska. Az állítólagos, de nagyon kétséges 
tizennégyes bikát lesem. Meg kell már kísérelnem ennek a 
zavaros ügynek a tisztázását. Az eső eláll, a szél vígan fúj és 
hajtja a felhőket, a völgy aljában aránylag gyenge a levegő 
áramlása, egyébként nagy a csend, s a nagy bika megtehetné 
nekem azt a szívességet, hogy megjelenjék a réten, ahol már 
olyan sokszor megfordult. De bizony nem mutatkozik. 
Fölöttem, a hegyoldalon ‘.47-kor megszólal egy bika, de 
mindjárt el is hallgat, aztán negyedóra múltán még egy bika 
bőg ott fent nehányat.
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Negyedórával besötétedés előtt kisietek a völgyből, hogy 
még megnézzem, van-e valami érdemes a Maróti-táblán. 
Útközben a kőrises legelőn egy sutával akadok össze. A 
lucernán három őzet érek, ezeket sikerül is a mezőn lévő egyik 
kis bozóttól takarva vagy 120 lépésnyire becserkelnem, és úgy 
vélem, hogy egyikük a tudott derék bak, mégsem kockáztatom 
meg a lövést. Nem látom a bak agancsát, és a célzótávcsőben is 
már nagyon homályos a kép. Nem akarok bolondjában silány 
bakot lőni, a nagy bakot esetleg elhibázni, és ezzel magamnak 
[a hangulatomat] napokra elrontani sem akarok. Vaddisznóson 
és sötétben ballagok fel Marótra.

Szeptember 5. Hajnalban a felkelés idejét elalszom. Nem 
hallottam meg az óra cserregését, és 320 helyett 410-kor ébredek. 
Ijedten ugróm ki az ágyból, nem mosakszom és nem

90reggelizem, csak magamra kapom a ruhát, és 4 -kor nagy 
sietve indulok a Maróti-tábla felé. Derült, csendes, hűvös az 
idő, a tegnapi esőtől még nedves az erdő, s a gumitalp csúszik a 
sárban. Annyira sietek, hogy nem érek rá pipára gyújtani, ami 
nagy mulasztás, mert hogy nem látom a füstöt, nincs ami a szél 
irányára emlékeztessen és figyelmeztessen. Szaporán lépkedek, 
csaknem futok, hogy a Maróti-táblához jussak, mielőtt 
kivilágosodik. Ez sikerül is, 440-kor a tábla délnyugati sarkához 
érek és jócskán kint a mezőn egy magában álldogáló bikát 
látok. Derék bika, sőt úgy rémlik, hogy koronás és elég vastag 
az agancsa, de a hajnali homályosságban a messzelátóval sem 
látom tisztán az agancsát. A bika ide-oda fordul, mintha 
tétovázna, merre menjen, aztán lassan lépkedve elindul 
nyugatnak és felém közeledik. Sajnos, nem veszem észre, hogy 
a szél tőlem éppen felé fúj. Egy vastag facsoporthoz osonok, 
ahol több a takarásom, s ahonnan jobb lövés esne, de a bika 
vagy 150 lépésről egyszerre megfordul és futásnak ered. Már
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nem tudok a bajon segíteni. Szimatot fogott. Bőgősemmel a 
tábla északnyugati sarkában, az erdőszélen még egyszer 
megállítom, s ha nagyon akarnék, lőhetnék is, de nem tudom 
biztosan, milyen az agancsa. A bika nyugodtan bevonul az 
erdőbe.

Ismét szétnézek a mezőn és messziről látom, hogy a 
lucernán, az új magasülés közelében egy őz legel. A szálasban 
az ösvényen odacserkelek és felmászom a létrán a fára. Ezt 
sikerül észrevétlenül megtennem, pedig a lesfa közelében 
három őz, suta, gida és bak legel. Meglőhetném a bakot, de 
gyengéllem; rövid hatos agancsát nem sokra becsülöm. Az 
őzek kisvártatva bevonulnak a szálasba. Erre lejövök a fáról és 
kimegyek az útra, a rám várakozó körvadászhoz.

Közben egészen megvilágosodott. Valahol a Masina-völgy 
fölött két bika időnkét egyet-egyet bőg. Befordulok a völgybe, 
végigmegyek rajta, és felkapaszkodom fölötte az oldalon a 
keresztbe vezető útig, aztán az egész reggelt a Sombereknek a 
kisbajóti nyiladék körül elterülő részén töltöm. Úgy látom, 
hogy erre van most a legtöbb vad. Szinte nyüzsög a szarvas 
ezekben a sűrűségekben. Egy helyen, a régi szekérúton előttem 
egy csapatban nyolc bika és öt tehén vonul át. A bika persze 
mind silány; kettő hatos, a többi nyolcas. Nem messze tőlük, az 
ösvény szélén egy magányos tehén álldogál, felém figyel, majd 
lassan visszahúzódik a sűrűségbe. Odébb megint egy csapat 
szarvassal találkozom. Ezekből csak egy tehenet látok, amely 
már észrevett, nehány pillanatig néz, aztán megugrik. Öt-hat 
szarvas futva követi. A magas bozótban csak itt-ott megvillanó 
alakjukat látom és agancsok koppanását hallom.

Közben nem messze tőlem két bika bőg. Megállók és 
csigámmal ingerlem őket. Majd továbblépkedek, az ösvényen 
megkerülök egy cserjét, és 60 lépésről egy bika hatalmas vörös
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törzsét látom. Sajnos, a bika is már észrevett, mert bőgésemre 
lett figyelmes. Agancsát lomb takarja, nem látom és nem merek 
mozdulni. A bika is egydarabig mozdulatlanul áll és figyel. 
Aligha ismerte fel bennem az embert, de gyanús alak vagyok 
neki, hirtelen megfordul és a cserjék között eltűnik. Csak egy 
pillantást vethettem agancsára, de láttam, hogy háromágú 
koronája van. Végül még egy lassan vonuló tehénnel s a 
borjával találkozom a sűrűségben, és 7 órakor félórára felülök a 
kisbajóti nyiladékon az új lesállványra. De a nap már melegen 
tűz, a vad alighanem elfeküdt, és sípolásomra sem mutatkozik 
az ezen a tájon ismert bak.

Idei szarvasbőgési élményeim abban különböznek az 
előbbi évek tapasztalataitól, hogy jóval korábban kezdődnek, 
minek folytán a rigyetés kezdetének, megindulásának 
jelenségeiből is látok valamit. Érdekes, hogy a nagyobb bikák 
még maguk vannak, s a tehenekkel a fiatal bikák járnak. 
Bizonyára még kevés az üzekedő tehén, de kell hogy legyen, 
különben nem bőgnének, verekednének, nem jönnének- 
mennének a bikák. Most még nem úgy van, ahogyan a bőgés 
főidején szokott lenni, hogy ahol az ember tehénnel akad össze, 
közelében derék bikát is lát. A tehenek egy része és a derék 
bika is még maga jár.

Valahol a Szénégető körül még ‘/28-kor is bőg egy bika, de 
mire lekerülök oda, ez is elhallgat.

Délelőtt még tisztára derült, meleg, napos idő volt, délben 
nagy zivatar, égzengéssel és szakadó esővel lepett meg, aztán 
általánossá vált a borulás, és szemergő esőben megyek ki ‘/25- 
kor a Somberekbe. Egyet kerülök a léces felé -  ott egy őz ugrik 
meg előlem -aztán kicserkelek a kisbajóti nyiladékra és 
felülök ott az új lesállványra. Tíz perc múlva egy szarvasborjú, 
majd újabb tíz perc múltán egy hitvány nyolcas bika ballag át a 
nyiladékon. Ennél több vadat aztán ma este nem is látok.
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Komor idő van, szemereg az eső, hideg északi szél fuj, a felhők 
alacsonyan járnak és megakadnak a Gerecsén. Korán sötétedik. 
Ázom, fázom és %7-kor örülök, hogy lejöhetek túlságosan 
szellős helyemről, és hogy végére értem ennek a nedves 
estének. Sötéttel Marót felé ballagva hallom, hogy odalent, 
valahol a Maróti-tábla körül, bőg egy bika.

Szeptember 6. Tegnap este még zuhogott az eső, de amikor
90hajnal előtt, 3 -kor az ébresztőórám cserreg és kinézek az 

ablakon, csillagos az ég. Sajnos fuj a szél, ami a vadász esélyeit 
90%-kal csökkenti. 4 órakor indulok és kezdődő derengéssel 
leérek a Maróti-táblához. Szarvas nincs rajta, csak egy őz 
alakja sötétlik a lucernán, az új magasülés alatt, de mire a 
lesfához lopakodom, már ez az őz sincs kint a mezőn. Az egész 
reggelt a Somberekben cserkelve töltöm. Azokon a jó helyeken 
járok, ahol tegnap reggel annyi szarvast láttam. Ma azonban 
reggel 7 óráig semmi vaddal sem találkozom. Olyan az erdő, 
mintha kihalt volna. A komisz, szeles idő miatt a vad bizonyára 
a sűrűségekben fekszik. Cserkelés közben gondolom 
magamban, hogy ma reggel alighanem lövök valamit, mert 
gyakran van az úgy, hogy amikor az ember sok vaddal 
találkozik, semmit sem lő, ellenben olyankor, amikor órák 
hosszat semmit sem lát, végül mégis ráakad csak egy darabra, 
amelyet aztán meglő. Efféle dolgokon jár az eszem, amikor 7 
óra felé kiérek a sombereki hegyfarkon a kis vágásba. Ezt 
mindig nagyon jó helynek tartottam, de a lesállvány rajta már 
olyan rozoga, hogy kockázatos rá felmászni. Annyira 
célszerűnek tartanék azonban ezen a helyen egy-két esti lest, 
hogy megvizsgálom, kipróbálom a lesállványt, hátha mégis 
elbír. Lassan, óvatosan, az esetleges leszakadásra készen 
felmászom a létrán és feljutok a leskosárba. Örömmel 
állapítom meg, hogy a lesállványnak hasznát vehetem.
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Szétnézek róla és tőle vagy 80 lépésnyire egy őzsutát látok. 
Eszembe jut, hogy a körvadász jelentése szerint egy derék bak 
is jár erre. A suta lefekszik s a magas fűből ki sem látszik. -  
Hátha a bak is itt fekszik valahol? -  gondolom. -  Meg kellene 
kísérelni a felkeltését! Tapasztalatból tudom, hogy amikor az 
ember zsebkendőjét rendeltetése szerint használja, akkor az őz 
kíváncsian kutatja az ismeretlen és szokatlan hang eredetét. 
Nehány nappal ezelőtt nagyon meghűltem, s a zsebkendőre 
úgyis már nagy szükségem van, tehát belefújok egyet. A 
következő pillanatban, mintha odavarázsolták volna, ott áll a 
bak, a fekvő suta közelében. Szépen keresztbe áll, magasra 
emelt fejét felém fordítja és figyel. Mauser-puskám hatalmas 
golyója földhöz vágja. Noha csak középszerű bak, nagyon 
örülök neki. Az élmény kedves és érdekes volt. A suta a 
gerincen lőtt és nehány percig még kapálódzó bak mellől csak 
akkor fut el, amikor lejöttem a lesállványról és felé megyek.

Déltájt megint esett az eső. Komor, borús időben ülök fel 
délután 5 órakor ugyanarra a lesállványra, amelyről reggel a 
bakot lőttem. Úgy vélem, hogy innen szarvast is kell látnom. 
Odamehet, a meredek hegyoldalon, a lécesben egy heverő őz 
kapott előttem csülökre. A vad viselkedésére jellemző, hogy 
lÁ 6-kor a reggel látott suta a vágásban ugyanazon a helyen 
jelenik meg, ahol reggel ellőttem mellőle a bakot. Már 
elfelejtette az esetet. Ugyancsak ’/ió-kor valahol messze, a 
Masina-völgyön megszólal egy bika és néhányszor hosszan, 
vontatottan bőg. Az idő azonban megint mindent elront. A szél 
egyre erősebben fúj, csaknem viharrá dagad, sötét felhők 
jönnek-mennek, s időnként csepereg az eső. %7-kor egy tehén a 
borjával jelenik meg a kis vágásban és legelészve lassan 
átvonul rajta. 7 órakor egy kis hirtelen zuhanyt kapok, s mivel 
már sötét van, lemászom a lesállványról. Odalent, a Maróti- 
táblán, egyet-egyet szól egy bika.
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Szeptember 7. Hajnalban ki sem megyek. Tombol a szél. 
Agyban maradok és alszom 8 óráig.

Az idő, sajnos, változatlanul komisz. Délután is úgy fúj az 
északi szél, hogy csak úgy hajtogatja a fákat. 4 órakor 
kimegyek a Fövenykúti-rétre, onnan felcserkelek a lécesen át a 
tetőre, átkerülök a Péteri-járás oldalára, ott végigmegyek a 
felső ösvényen le, a Hajdú-ugratóig, és odáig mindössze három 
őzsutát és egy gidát látok. Aztán lesietek a Maróti-táblához. 
Ezzel megriasztok egy szarvastehenet, amely a Masina-völgy 
felől jöhetett és az erdőszélen tőlem alighanem szimatot fogott. 
A tehén kifut a mezőre és az egész Maróti-táblán át folyvást 
futva menekül, majd beér az erdőbe. A lucernán két őz legelt, 
ezeket is megijesztette és bekergette az erdőbe.

’/27-kor felülök a tábla alsó szélén az új lesfára, remélve, 
hogy meglátom azt a bikát, amely tegnap este 7 óra felé a tábla 
délnyugati sarkában bőgött, s amelyet a diófasoros útról a 
messzelátóval, bár nagyon homályosan, de láttam is. %7-kor 
valahonnan a Marótkő felől hallik egy bika bőgése. Aztán 7 óra 
felé, amikor már annyira beesteledett, hogy a szarvast szabad 
szemmel 100 lépésről meg sem lehetne látni, a messzelátóval a 
mezőt végigkutatva négy szarvas alakját fedezem fel rajta. 
Erőltetett nézéssel éppen csak, hogy valahogyan észrevettem, 
illetve csak mint árnyalati foltokat nagyon homályosan látom 
őket, amit tulajdonképpen látásnak már alig, talán inkább 
sejtésnek lehetne mondani. Hogy bika is van köztük, azt abból 
gondoltam, hogy az egyik darab, bár hangtalanul, de folyvást 
hajtott, űzött, ostromolt egy másik darabot. Bizonyára a bika 
udvarolt az egyik tehénnek.

A borulás foszladozik, szerteoszlik, s amikor a félhold már 
elég jól rávilágít a mezőre, magasülésemről, vagy 250 lépésről, 
a célzótávcsőben kísérletképpen megcélzóm a bikát, de nem 
tudom, milyen az agancsa és különben sem lőnek éjjel ilyen
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messziről. Szeretném azonban a bikát közelebbről megnézni, és 
ráeszmélek, hogy hiszen megkísérelhetném a belopását. Ha 
ügyesen és hiba nélkül teszem, kell, hogy sikerüljön. 
Lemászom a lesfáról, aztán a szálasban az ösvényen a tábla 
alsó, nyugati sarka felé lépkedve hallom, hogy a bika odakint a 
mezőn egyet-egyet röviden, öregesen bőg, vagy jobban mondva 
csak makog. Aligha lehet fiatal bika.

Közelébe érek, és a szálasból kifelé lesve, egyszerre csak 
50-60 lépésről meglátom az egyik tehén nagy, sötét alakját. Az 
erdőszélen sok az aljnövényzet, s a fatörzseken sok a lomb, 
csak helyenként vannak kis hézagok, ezeken, akár 
ablaknyílásokon át, lehet a mezőre kilátni. Lassan 
továbblépkedek, hogy valamelyik ilyen nyíláson a bikát is 
meglássam. Ez váratlanul gyorsan, de csak egy pillanatra 
sikerül. A bika nyugtalanul ide-oda jár, hallom lábainak 
dobogását, közben egyet-egyet makog, s egyszerre csak 
meglátom sötét alakját. Szügyét felém fordította, és magasra 
emelt fején az éjszakai homályban is látom hosszú szárú 
agancsát. A látomásszerű jelenet azonban csak egy pillanatig 
tart, s a bika mindjárt takarásba kerül. Megint nehány lépéssel 
odébb húzódom, a lombban nagyobb nyílást s ebben a bika 
alakjának sötét foltját keresve. Ezzel azonban valamiképpen 
elrontottam a dolgot. Egyszerre dobogást hallok, és a holdtól 
megvilágított mező felé áttetsző lombfüggönyön át elsuhanó 
árnyalakokat látok. Az egyik tehén észrevett, megugrott és 
magával vitte a bikát, a sarkon túl, a szálasba.

Egy facsoport mögé lapulva figyelek. Nehány másodperc 
múltán tőlem vagy 30 lépésre egy tehén a borjával peckesen 
lépkedve halad el előttem és bevonul mellettem az erdőbe, 
majd csakhamar visszatér, s a mezősarkon át a többi szarvas 
után lassan bevonul a szálasba.
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Ezt az érdekes és nagyszerű alkalmat -  egy alighanem 
derék bikát lőni -  tehát megint elmulasztottam, sőt 
elügyetlenkedtem. Ez az idén az első derék bőgő bika, amelyet 
tehenekkel láttam. Ismét egy újabb jelenség, a helyzet 
változása, a szarvasok rigyetésének előrehaladása.

Amikor sötét este Vaddisznósról Marótra ballagok, a 
Marótkőn bőg egy bika, és a Vörösföld felől is hallik két-három 
bika bőgése.

Szeptember 8 . Hajnal előtt, 4 órakor indulok. Az idő csak nem 
akar megjavulni. Csillagos az égbolt, de gyalázatosan fúj a szél. 
Amikor derengéssel a Maróti-tábla sarkához érek, a bika már 
bent bőg a szálasban, s a Marótkő felé vonul. Nem messze 
mellettem ment el. Ugyanakkor a lucernáról egy őz vonul be az 
erdőbe, s amikor megvirrad, a mezőn nincsen vad. A Marótkőn 
két bika egyet-egyet bőg, s a diófasorban rám várakozó 
körvadásztól hallom, hogy a sombereki hegyfarkon is bőgött 
egy bika. Mindjárt felkapaszkodom oda, de a kis vágásban már 
nem találok vadat. Aztán reggel 7 óráig a Somberek legjobb 
részein cserkelek végig, de semmi vadat sem látok, csak 
visszatérőben Marót felé, a Szénégetőben akadok össze egy 
őzsutával.

Délelőtt Kulacsytól egy órára elkérem az uradalmi bognárt, 
lemegyek vele a Maróti-tábla délnyugati sarkába és az 
erdőszélen két fára magasülést szereltetek, hogy róla ma este a 
tegnap és tegnapelőtt ott látott bikát lessem. Ha csak 
valamicske szerencsém van, s a bika golyóra érdemes, erről a 
lesfáról ma este meg kell lőnöm.

Délután 5 órakor felülök erre a magasülésre. Martinék 
tehénpásztora ugyanis azt állítja, hogy tegnap a bika egy 
tehénnel már délután 5 óra után jött ki a mezőre és félórát volt 
a lucernán.
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Az idő, sajnos, ma délután is borús és szeles, sőt a szél 
olyan erősen fúj, hogy magasülésemet nyugtalanító módon 
rázza.

/46-kor két őzbak jelenik meg a lucernán. Egydarabig legel, 
aztán egyszerre nekirugaszkodva befut az erdőbe. Az egyik 
középszerű hatos, a másik silány, girbe-görbe agancsú nyársas. 
Nem tudom, mitől ijedtek meg, remélem, nem tőlem, mert 
akkor a szarvasokkal is hasonló mód járhatok. Bár úgy veszem 
észre, hogy új leshelyem táján a szél iránya folyvást változik. 
Ugyancsak 546 felé valahol fönt, a Marótkőn, megszólal egy 
bika.

%7-kor mellettem, a sarokban két tehén és egy nyársas bika 
lép ki az erdőből, rövid ideig legel, aztán egyszerre -  csakúgy, 
mint az imént a bakok -  felkapják a fejüket és ijedten 
visszafutnak az erdőbe. A szél annyira össze-vissza fúj, hogy a 
szarvasok szagot kaphattak tőlem. Ez a lehetőség nagyon 
nyugtalanít és apasztja reményemet a várt bika elejtésére.

Később, amikor végképpen beesteledett és csak a hold 
világít gyéren, a tábla nyugati oldalának közepe táján, a 
terephajlat aljában nyolc szarvas vonul ki a mezőre. Ezeket 
szabad szemmel már egyáltalán nem lehet látni és csak a 
messzelátó árulja el jelenlétüket. Amint az éjszaka ráborul az 
erdőre, a Maróti-táblán egyre több a vad. Rajta és körülötte öt 
bika bőg. Csak a messzelátóval és nagyon homályosan látom a 
mezőn ide-oda vonuló szarvasok árnyfoltjait. A tábla minden 
részén mozognak, éppen csak abba a sarokba nem jut egy sem, 
ahol új leshelyemen, a fák koronájában üldögélek -  egyre 
fogyatkozó reménységgel. Tőlem keletre vagy 200 lépésnyire, 
ahol a lucerna a legkövérebb, a másik új lesállvány alatt, jókora 
csapat szarvas legel. Ezeket meg akarom nézni. Lemászom a 
fáról és lassan lopakodva elindulok a másik magasülés felé. 
Útközben a szálerdő sötét árnyékában csaknem megijeszt a
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közelemben mély hangon bőgő bika. Többször is megszólal, de 
mindig egy helyen. Egydarabig álldogálok, fülelek, aztán 
zajtalanul a másik lesfához megyek, és a lucernán legelésző 
szarvasoktól 50-60 lépésre észrevétlenül felmászom a túl 
hosszú, túl magas létrán. Sajnos ezzel sem javítok a helyzeten, 
mert a csapatnál álló bőgő bikát ugyan látom, meg is tudom 
célozni, de nem lőhetek, mert az agancsát egyáltalán nem 
látom. Új fényszóró lámpámmal rávilágítok, de így sem látok 
egyebet, csak a szarvasok tüzesen fénylő szemét.

‘/29-ig maradok a lesfán, aztán belátom kísérletezésem 
hiábavalóságát. Amikor az ember nem tudja rendesen 
megnézni az agancsát, ne lője a bikát.

Szeptember 9. A szél csillapodik s a levegő hűvösödik, sőt 
amikor virradni kezd, hideg van. %5-kor a vörösföldi tarvágás 
alá érek, még vagy tíz percig várakozom, aztán, hogy a vadat a 
vágásban is már meg lehet látni, a középső gerincen fölfelé 
cserkelek. A vágásban itt is, ott is látni vadat, csak bikát nem. 
A Törökösbükkön megkísérlem egy messziről látott derék 
őzbak becserkelését, de suta van mellette, az észrevesz, elfut s 
a bak követi. A vágásban különböző helyeken négy tehenet, két 
borjút és egy őzet látok. Később a domoszlói völgyben két 
tehénnel és egy borjúval, majd a Förtélyesek alatt is három 
sutaszarvassal találkozom. Utóbbiak elzavarnak nekem egy 
derék bakot, amelyet éppen becserkelni készültem. A Marótkőn 
át -  ahol sok szarvasnyomot találok -  cserkelek vissza a 
tanyára.

Délután */2Ó-kor ülök fel új magasülésemre, a Maróti-tábla 
délnyugati sarkában. Bár tegnap este nagyon elkedvetlenedtem 
ettől a helytől, ahol úgy látszott, a szél rontja el a vadász dolgát, 
mégis rászánom még ezt az estét egy újabb kísérletre. Az idő 
megjavult, a szél csaknem egészen elállt, az ég tisztára kiderült,
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és %6 -kor valahol a Masina-völgy táján megszólal egy bika. 
Ma reggel ugyanis az egész területen egy hangot sem lehetett 
hallani.

Amikor lesfámhoz érek, a már ismert kis nyársas bak tőle 
vagy 50 lépésre legel a lucernán. Aztán türelmesen ülök a két fa 
összeborult koronája alatt a kis deszkán és egyre figyelem a 
szél irányát, nem viszi-e pipám füstjét a mező sarkán az erdőbe, 
ahonnan a tegnapelőtt este itt látott bikát várom. Nincsen egész 
este semmi baj, a szél sem okoz zavart, csak éppen a bika nem 
jön ki a mezőre. Valahol mögöttem, a Marótkő alatt, a 
szálasban V a I A h o x  egyet szól, aztán időnként egyet-egyet vastag, 
öblös hangon bőg, s én azon tűnődöm, mi fene keresni- vagy 
tennivalója lehet abban a sivár, puszta, öreg szálasban, 
amelyben a fák alatt a száraz haraszton felül semmi sincsen, s 
amelyet nappal a birkanyáj tapos össze. Ennél csak jobb hely a 
Maróti-táblán a lucerna! Ezt gondolom én, de a bika mást 
gondol és bizony nem kerül ki az erdőből. Még 7 óra előtt két 
őzsuta vonul ki a mezőre, aztán 'ÁS felé három szarvas, egy 
fiatal hatos vagy nyolcas bika és két tehén lép ki a szálasból a 
mező sarkára; rövid ideig nyugodtan legelnek, majd előttem 
30-40 lépésnyire vonulnak el a java lucerna felé. Szép, tiszta 
holdvilág van, könnyen meglőhetném a bikát, ha arra érdemes 
volna. Sajnos nem az. A bikák körülöttem -  bár nem 
túlságosan szorgalmasan, de időnként vígan -  bőgnek. Hangjuk 
szerint hetet különböztetek meg. 8 órakor megelégeltem a 
dolgot, és a holdvilágította, fény- és ámyékfoltos szálerdőn át 
felballagok Marótra, szállásomra.

Szeptember 10. Hajnali ‘/25-kor indulok és felmegyek a 
vörösföldi vágás alá, mert a nagy tarvágásban szarvas is lehet, 
és a tegnap ott látott őzbakra is fáj a fogam. Korán érek oda, 5
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óra előtt még olyan homályos a vágás képe, hogy az ember 
figyelmét, szemét könnyen elkerüli a vad. Valóban 
szarvasbőgésnek való csendes, derült, hűvös idő van, mégsem 
bőgnek a bikák, egy hangjukat sem lehet hallani. Azaz hogy 
egyetlenegy bőgést a Törökösbükk fölött, a szálasban mégis 
hallottam. Tegnap este jól bőgtek, és ma reggel -  a lehető 
legalkalmasabb időben -  hallgatnak. Érthetetlen dolog, de a 
szarvasok szokásait bajos megismerni és megérteni.

Eddig mindig a 9,3-as Mauserrel cserkeltem, mert a 
szarvasbikát jobb szeretem ennek nagy golyójával lőni, ma 
reggel azonban egyrészt a tarvágásban az őzbakra remélt lövés 
valószínű nagy távolsága miatt, másrészt babonából 
változtatva, a 6,5-es Schoenauer van velem.

A vágásban összesen két tehenet egy borjúval és öt őzet 
látok. Az őzek között van a keresett bak is, de nem ott van, 
ahol tegnap reggel láttam, hanem a völgynek felém eső 
oldalában, ahonnan meglátni és meglőni gondoltam. A bak 
közelemben, a vágás cserjéi között, a magas fűben sutájával 
együtt egyszerre csak megugrik és futva, majd riasztva menekül 
fölfelé a törökösbükki szálasba, ahol harmadéve eddig a 
legderekabb bakomat lőttem.

Hogy a vágással végeztem, a Förtélyesek felé cserkelünk. 
Sajnos, széllel kell mennünk, nem akarok nagyot kerülni, 
hanem szeretnék mennél előbb a Marótkőre jutni és azon szél 
ellen végigcserkelni. Nagy a gyanúm, hogy a Maróti-táblán 
három ízben -  egyszer virradatkor, kétszer alkonyattal -  látott 
bika nappal a Marótkőn van, hiszen ott kezdi esténként a 
bőgést.

A Förtélyeseken két magányos fiatal -  hatos és nyolcas -  
bikával találkozom, és egy őzsutát a gidájával ugratok meg, 
majd egy csapatban -  bika nélkül -  nyolc darab sutavadat, 
teheneket és borjakat látok együtt. Az ilyen képek mutatják,
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hogy a rigyetés csak a kezdetén van, sok a még nem üzekedő 
tehén. Förtélyes felől 7 órakor térek rá a Marótkő alsó 
ösvényére, az engem követő körvadászt intem, hogy ne túl 
közel járjon mögöttem, aztán nagyon lassan mászom az 
ösvényen végig.

Egy helyen a sűrű lécesben valami mozgást veszek észre, 
és jobban odanézve egy tőlem távolodó szarvas hátsó lábát és 
egy pillanatra a farát látom. Mindjárt tudom, hogy a bika van 
előttem. Megvárom, míg a körvadász az ösvénynek mögöttem 
levő kanyarulatánál megjelenik és intek neki, hogy lapuljon, 
aztán lassan továbbcserkelek és szememmel keresem az imént 
látott vadat. Abban az irányban, az ösvénytől jobbra, amerre a 
vonuló szarvas tartott, semmit sem látok, ellenben előttem, az 
ösvény irányában egy tehén alakja vörösük a fatörzsek között. 
Vagy 80 lépésnyire van tőlem, de a sok vegyesen vékony és 
vastag fatörzs, ág és gally nagyrészt takarja. A messzelátóval 
kutatom környezetét, mellette még egy hasonlóan vörös tehén 
mozog, majd tőlük nehány lépésnyire oldalt meglátom a bika 
sötétebb és szürkébb testét. Fejét lomb takarja. Lőhetnék, de 
nem tudom, lőjek-e. Derék bikának látszik, de hátha hitvány az 
agancsa. Egyszerre megindulnak a tehenek. Valamit 
észrevehettek, mert sietve vonulnak el. A bika utánuk siet, s 
egy pillanatra meglátom az agancsát. Már tudom, hogy lőnöm 
kellene, és hogy a bikát megállítsam, a tehén hangját 
utánozom. A bika azonban erre nem hederít, a teheneket követi 
és eltűnik. Utánuk iparkodom és vagy 50 lépéssel odébb ismét 
meglátom őket. Vagy 80 lépésnyire álldogálnak. Egy sziklás 
kis domb alatt két tehén, fölöttük, mint valami szobor a 
talapzatán, a bika. Sietnem kell a lövéssel mert látom, hogy a 
szarvasok nyugtalankodnak és mindjárt továbbállnak. Ámde a 
bika testét megint mindenféle ág és lomb takarja. Csak lábait 
látom szabadon. Hamar lehasalok, a bika pedig ugyanakkor
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rézsűt felém fordul, s végre tisztán látom az elejét. Hason fekve 
ráfogom a 6,5-es, hosszú Schoenaueremet, ráillesztem a távcső 
célzókeresztjét bal lapockájára és lövök. A bika lomhán 
megugrik és az enyhe lejtőn jobbra fölfelé fut, a tehenek 
ellenkező irányban, az alattuk hirtelen lejtő oldalon lefelé 
menekülnek.

Biztosan tudom, hogy a bikát jól lőttem meg, tehát merem 
rögtön nyonion követni. Könnyű dolog csapáján utánamenni, 
mert bőven ömlik belőle a vér. A sziklás, köves, hepehupás 
terepen,a helyenként nagyon sűrű lécesben nem lehet messzire 
látni, azért későn veszem észre a rálövés helyétől vagy 80 
lépésnyire, sebágyában kínlódó és előttem csülökre kapó bikát. 
Futtában kapásból rálövök, de a bika továbbfut, a hegyoldal 
meredek részére jut és ott eltűnik. Nemsokára hallom 
vergődését, majd gurulását.

Természetesen hamarosan ott vagyunk mellette, és derék 
koronás, páros tízes agancsát látva, nagyon örülök neki. 
Mégsem kell innen szarvasagancs nélkül elmennem! Ugyanis a 
carlibabai kirándulásom miatt holnap haza kell utaznom. Nem 
nyúlok hozzá, úgy hagyom, ahogyan rátaláltam. Marótra 
megyek reggelizni, aztán délelőtt 10 órakor visszatérek és 
fényképeket készítek róla.

Délután a sombereki hegyfarkon tegnap este bőgött bikákat 
akarom a rozoga lesállványról lesni, és mivel ott az egyik bika 
már ‘/--6-kor kezdett bőgni, úgy iparkodom, hogy 5 órára 
odaérjek.

4 órakor Vaddisznóson hallom, hogy nehány perc előtt a 
tanya alatt vagy 150 lépésnyire egy bika álldogált a kocsiúton 
és a Masina-völgy felé vonult el. Rögtön elébe kerülök és rá is 
találok. Hitvány, fiatal nyolcas.

%5-kor felérek a sombereki hegyfarokra, a kis vágásba, de 
a rossz idő ellenére -  ugyanis a mostanában szokásos szélvihar
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megint rázza, tépi az erdőt -  elkésem. Három tehén már kint 
van a lesállvány alatt, észrevesz, és a Masina-völgy irányába 
menekül, amerről ezen a helyen a vad rendszerint várható. Ha a 
bika is valahol közelükben volt, ma bezzeg hiába fogom várni.

Az üldögélés a lesállványon ma nem valami kellemes 
dolog. Utálatosan fúj a hideg szél, és örülök, amikor 7 órakor 
lejöhetek róla. Hiába vártam a bikákat, bizonyára a szél miatt 
maradtak el és hallgattak. Egyetlen hangot sem hallottam, és a 
tehenek távozása után semmi vad sem mutatkozott a vágásban.

Szeptember 11. Hajnali '/25-kor indulok, ezúttal itt utolsó 
cserkészetemre. Csendes, derült, mérsékelten hűvös idő van, 
mégsem hallani bikabőgést. A Somberekbe sietek. A 
Fövenykúti-réten egy tehén legel. Egydarabig elnézegetem és 
várom, hogy bika kerüljön mellé, de egymaga vonul, 
helyenként meg-megállva és legelészve, a réten fölfelé. A rét 
délnyugati sárkában egyszerre csak egy derék őzbakot pillantok 
meg. Ez is már kint lehetett, amikor a rét felső sarkához értem, 
de a lejtős terep domborulata alól jött fel, azért nem láthattam 
előbb. Ezt még meglőném, azért sietek a rét szélével 
párhuzamos ösvényen becserkelni. Ez jól sikerül, és vagy 80 
lépésről ráfogom Mauser-puskámat és elhibázom. Az ördög 
tudja, miért hibáztam. Fölé lőttem. A hatalmas durranás után a 
bak nehány másodpercig emelt fejjel mozdulatlanul áll és 
figyel, aztán nehány lépést az erdő széle felé fut, majd 
megnyugszik, lépésben halad tovább és megint megáll. Közben 
kínosan lassan, zajtalanul ismételtem, újból megcélozom a 
bakot, lövök, s a hatalmas golyó a bakot földhöz vágja. Az 
agancsa csak középszerű trófea, de hanyatló, idős bak.

Levágom a fejét és továbbcserkelek. A sombereki lécesben 
még egy derék bakot látok, s ha idejekorán el nem ugrik, még 
elkövettem volna azt a könnyelműséget, hogy ezt is meglőttem
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volna. Pénzügyi helyzetem akaratlan megkönnyítésére azonban 
hegymászóbotommal hozzáértem egy lombos ághoz, az ezzel 
okozott halk neszt a bak meghallotta, meglátott és eliramodott.

A felső réten, a kelő nap sugarainak ragyogásában egy 
derék bikát látok. Biztosan idős bika, de jókora agancsa csak 
páratlan nyolcas. Jellegzetes hanyatló bikája a Vértesnek. Nem 
bántom, mert nincs rá pénzem. A Sombereki-tetőn, a borókás, 
kökényes, bozótos öregerdőben lecserkelek a hegyfarokig, de 
erről a hosszú ösvényről egy nyársas bikán felül semmi vadat 
sem látok. Aztán a Masina-völgy fölött az ösvényen még 
visszacserkelek egy dagonyáig, aztán lemegyek a Szénégetőre 
és visszasietek Marótra reggelizni és csomagolni. A 
hazautazásra kirendelt bérautó Kulacsy udvarán már vár.

Maróttal egy darab időre, vagy talán örökre, végeztem. Az 
a benyomásom, hogy itt derék bikát alig lehet lőni, és általában 
az őzbakok sem érik meg az árukat.

Mint furcsaságot és a véletlen szeszélyét jegyzem fel, hogy 
a magammal hozott két puska közül a 6,5-es Schoenauerrel 
lőttem a bikát és a 9,3-es Mauserrel a két őzbakot.

Ami a szarvasok rigyetését illeti, az a megállapításom, 
hogy mind a tehenek, mind a derekabb bikák még külön járnak, 
és azt a bizonyos rigyető szagot csak egy-két esetben éreztem a 
szarvasok csapáján. Az elejtett bikámnak még alig volt szaga.

Remélem, nehány nap múlva a Kárpátokban folytathatom a 
cserkelést -  bőgő szarvasbikákra.
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Lajosfalva 
(Beszterce-Naszód megye)

Szeptember 16. (hétfő) Egy régi vágyam teljesült. 
Máramarosban 1918-ban vadásztam utoljára, és most, tizenhét 
évi várakozás és vágyakozás után, úgyszólván véletlenül 
jutottam megint ide, a Keleti-Kárpátokba. Thum-Rumbach 
István kínált fel nekem két bikát lelövésre, s én örömmel 
fogadtam el az ajánlatot.

Tegnapelőtt délután 146-kor indultunk Budapestről -  már 
T.[hum] R.[umbach] István és jómagam -  és 24 órás utazás 
után tegnap délután érkeztünk Czemowiczba, ott -  Philipowicz 
jóvoltából, intézkedése és kenése folytán a vasárnap esti 
munkaszünet ellenére -  sikerült jelentkezésünket a hatóságnál 
elintézni, úgyhogy ma reggel -  kelet-európai időszámítás 
szerint — ‘/47-kor, a hozzánk csatlakozott Mayer-Weissflogg 
német vadászvendéggel együtt, autóval indultunk 
Czemowiczból, Vi 11 -kor értünk Campulungba, ott ebédeltünk, 
bevásároltunk, majd 12-kor folytattuk utazásunkat, és /42-kor 
értünk ide, az Aranyos-Beszterce mentén, Bukowina és 
Nagymagyarország régi határán épült Carlibaba nevű faluba. 
Tehát hazulról összesen 44 óra alatt értem ide, éspedig nem 
remélt módon, bármi nehézség vagy akadály nélkül. A határon 
úgyszólván nem törődtek a puskámmal, meg sem nézték, 
nekem kellett a figyelmet ráterelnem és az engedélyeket a 
hatósági közegek orra alá tartanom. Poggyászomat sem nézték 
meg, és most, utólag sajnálom, hogy nem hoztam magammal 
elég dohányt, nem szólva a jó füstölt szalonnáról és egyebekről.

A 220 kilométeres utazás Czemowiczból Carlibabába 
nagyon érdekes, és attól kezdve, hogy az út a hegyek közé ér,
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csupa gyönyörűség. A vízválasztó Campulung és Carlibaba 
között vagy 1400 méternyire van a tenger színe fölött, és maga 
a falu, Carlibaba 1000 méternyi magasan van. Bajos leírni 
ennek a hegyvidéknek nagyvonalúságát, széles kereteit. Itt 
minden messze van egymástól, a völgyek szélesek, a 
patakmedrek, a rétek, a lejtők szélesen terülnek el, s ahol a 
hegyoldalakon nincsen erdő, ott tágas havasi legelők vannak. 
Az erdő itt csak fenyves, a tarvágások embemyi magas 
málnások, sok berkenyebokorral, amelynek most piroslik a 
medve által nagyon kedvelt bogyója. A lucfenyők között itt-ott 
nehány nyírfa, nagyon kevés juhar és jegenyefenyő is akad.

Ragyogó, verőfényes, meleg, sőt, sajnos, túl meleg 
szeptemberi idő van. Azt mondják itt, hogy a bőgés most 
kezdődik, a bikák még csak elvétve szólnak egyet-egyet. 
Philipowicz már két nap óta van itt, a türelmetlenség előre 
kihajtotta. Egyelőre Carlibabán, a faluban, Alois Hauser 
erdészeti intézőnél szálltam meg. Valahol a közelben 
jelentettek egy bikát, arra kellene vadásznom, és ezért még nem 
kell valami kalibába költöznöm.

Délután ‘M-kor szekérrel indulok és négy kilométernyire 
megyek az Aranyos-Beszterce mentén a kocsiúton északnak, 
aztán befordulok a „Magura” nevű völgybe és gyalogszerrel 
ballagok rajta fölfelé. Kísérőm, sajnos, kettő is van, egy 
Silvestru nevű román legény és Botucan, a román erdőőr. 
Utóbbit feleslegesen varrták a nyakamba.

Széles völgyben, szélesen, de magasra felnyúló 
hegyoldalak között, patakmederben megyünk fölfelé. Ahova a 
nap süt, ott nagy a meleg, de árnyékban nagyon hűvös van. 
Fenyőerdőben járunk. A patakmederben az erdőirtásból és a fa 
leszállításából visszamaradt farönkök tömkelege. Ezen 
helyenként tornászva, egyensúlyozva, a lábtörés veszélyével 
haladunk egyre feljebb. Nagy kiterjedésű tarvágással szemben

95



lévő hegyoldal alján, régi, már bomladozó kalibában 
helyezkedünk el, és a kaliba tetejének és oldalainak nyílásain át 
figyeljük a túlsó oldalon a vágást, mert ott egyik kísérőm, 
Silvestru, ma reggel egy derék bikát három tehénnel és egy 
borjúval látott. A kalibában maradunk alkonyodásig, de nem 
látunk és nem hallunk semmit. Meg kell jegyezni, hogy a 
bőgést ilyen helyen, ahol a patak csobogása hangos zúgássá 
vegyülve megtölti a völgy alját, bajos messziről meghallani. 
Negyedórával sötétedés előtt Silvestruval felkerekedem és a 
völgyön lefelé cserkelek, hogy a vágás alsó részein is 
szétnézzünk. Az erdőőr figyelő helyünkön marad, később, 
sötéttel, amikor a völgy torkolatánál utolér, jelenti, hogy a bika 
a vágás felső részén mégis megjelent, és környezetében rajta 
kívül még két bika szólt nehányat. Úgy hallik, hogy a derék 
csapatbikának két kontárbikája van. A Magura-völgy keleti 
oldalán, a nagy vágás közepe táján megmaradt egy darab 
szálerdő, abba ment be reggel és abból jött ki este a bika.

Sötétben lépkedünk, ugrálunk, egyensúlyozunk megint az 
össze-vissza heverő farönkökön a völgyön lefelé.

7 órakor -  amikor nálunk, otthon, az idő még csak 6 órára 
jár -  a völgy alján jócskán sötét van. Az országúton rám 
várakozó szekérrel megyek vissza szállásomra.

Szeptember 17. Mivel két éjjel nem aludtam, ma reggel 
ágyban maradok, pihenek és erőtartalékot gyűjtök a következő 
napokra.

Délután 3 órakor nagy melegben indulunk, és egy darabon 
a Stanisoara-patak mentén haladunk fölfelé, majd 
felkapaszkodunk egy meredeken hegynek vezető ösvényen. 
Nagyszerű, ős, vad fenyőerdőben járunk; a fák olyan magasra 
nyúlnak benne, hogy ha az ember a csúcsukra akar felnézni, a
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hátára kell billentenie a fejét, hogy csaknem elszédül. A fák 
alját vastag réteg süppedős, üdezöld moha és páfrány, ahol 
pedig széltörések egy kis hézagot szakítottak az erdőbe, sok 
málnabokor borítja. A halálos csendbe szinte ijesztően berreg 
bele a császármadarak szárnyra kelése előlünk. Négy helyen 
összesen hat császármadár rebben fel előttem. Árnyékban, 
hűvös fenyőillatban, égnek meredő élő és a földön heverő 
korhadó fenyőtörzsek között járunk.

A vadőr azzal biztatott, hogy két órát kell gyalogolnunk, 
mire felérünk a Magura-völgy keleti oldala fölött a gerincre, 
ahol a tarvágás felső része fölött egy sziklás oromról akarjuk a 
tegnap már említett bikát lesni. Állítólag ezen a tájon hallotta 
tegnap este az erdőőr, és ma reggel Silvestru, a vadőr a bikát. 
Ma reggel nehányat bőgött is.

Úgy mondta a hegyeket járó vadőr, egy bennszülött, fiatal 
román paraszt, hogy ő ugyan másfél óra alatt ér fel ahhoz a 
sziklához, de nekem két órára lesz szükségem, hogy oda 
feljussak. Nem erőltettem meg magamat, csak úgy mentem 
hegynek, ahogyan szoktam és -  a vadőr ámulatára -  másfél óra 
múltán fent ültem a sziklán. Ott Rumbach Pistát találom, aki a 
faluból lóháton két órával előbb indult, mint én, és -  útközben 
a maga területrésze felé -  erre letért, hogy egyet pihenjen. 
Nagyszerű kilátóhelyünkön félórát együtt üldögélünk, aztán 
Pista továbbáll, hogy elvándoroljon a Rusáj a-völgybe, 
kalibájához, amely most két-három hétig állandó szállása lesz.

Velem szemben, a hegyek fölött áll a nap és vakítóan tűz. 
Helyemről messzire ellátok a Keleti-Kárpátok nagyszerű 
hegyvidékére. Az erdőborította hegyeknek a kéklő messzeségbe 
vesző során látok végig. Bár napsütötte helyen ülünk és az 
árnyékos részek kékes homályban vannak, a mellettem ülő 
vadőr délután V26 óra felé egy bikát fedez fel, amely a mi 
oldalunkon, de a vágásnak már árnyékos részén, tőlünk
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légvonalban vagy 600 lépésnyire és nálunk jóval mélyebben 
hever. A messzelátóval is csak homályosan látjuk, de nem 
nézzük valami derék bikának. Különben is egyedül van, nincs 
tehene. A délután lassan telik, a nap velem szemben, a hegyek 
mögé tűnik, egyre hűvösebb lesz, de a várt bika nem szólal meg 
és nem mutatkozik. Ellenben a vágásban messziről látott 
heverő bika /47-kor felkel, és előbb egy kis fán dörgöl, majd 
lassan baktatva, aztán egyre szaporábban lépkedve, felénk tart. 
Tőlünk a bika felé, vagy 300 lépésnyire a vágásban, egyszerre 
csülökre kap egy előbb nem látott tehén, és mozdulatlanul állva 
figyeli és várja a bikát, míg csak hozzá nem ér. Az alkonyati 
szürkületben nagyon homályosan látjuk a két szarvast és nem 
tudjuk megállapítani, milyen a bika agancsa. Valami kiválóan 
derék azonban nem lehet. Csodálatos, hogy ez a bika nem bőg, 
és hogy egyáltalán egy hangot sem hallunk. Egydarabig 
enyelegnek, fejükkel egymást érintik, a tehén játékosan 
félreugrik, a bika agancsával felé vág, aztán egymás nyomában 
elvonulnak.

7 órakor fogytán van a világosság, lemászunk a szikláról, 
és nem tudom, hogyan sikerülne a sötét erdőben lemennünk a 
faluba, ha nem lenne villamos zseblámpám.

Ma délben, Pista ajánlatára, felfogadtam egy embert -  neve 
Rudolf Hauser - ,akinek csak az a dolga, hogy reggel és délután 
kimegy valami messze látó helyre és számomra figyeli a 
szarvasokat. Ma délután messziről nézte a területnek Ciganu 
nevű részét, és ott egy magában járó, jól bőgő, derék bikát 
látott. Holnap hajnalban erre megyek ki.

Szeptember 18. Hajnal előtt, 4 órakor csillagos, hideg éjjel 
autóra ülök és nehány perc múltán lent vagyok a Magura-völgy 
torkolatánál, Tibou -  az egykori Papfalva -  falunak mondott 
nehány faháznál. Carlibabán ugyanis bérautót is lehet kapni,
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ami talán részben az erre járó, jól fizető, sok külföldi 
vadásznak is köszönhető.

Holdvilágnál mászom föl Silvestruval a Ciganu-vágások 
felé, miközben a Tibou fölötti függőleges sziklafal felől egyre 
hallik egy uhu szava. Ezek a vágások Tibou és Rotunda faluk 
között, a Besztercére dűlő széles, magas hegyoldalakon 
vannak. Amikor világosodni kezd, í/26-kor a cserkészösvényen 
már az első vágás fölött jelenek meg. Valahol előttünk bőg egy 
bika. Csak kétszer halljuk a hangját, gyengén, halkan. 
Valamelyik árokban vagy hajlatban lehet. Az ösvény itt 
természetesen nem tisztára sepert, sima, kényelmes sétálóhely, 
hanem a meredek oldalon köveken, sziklákon, gyökereken, 
tüskökön, rönkökön lépcsőzetesen fel s alá vezető, egyetlen 
alkalom a tovajutásra. Ezen zajtalanul járni valósággal művészi 
tornagyakorlat.

Egy darab szálason jöttünk át, és az első Ciganu-árokban 
éppen kiértünk volna a vágás szélére, amikor valahol előttünk, 
a velünk szemben lévő meredek, magas hegyoldalon egy 
szarvas riaszt. Hamar megnyugtatom a csigámmal, aztán 
szétnézek és szememmel megkeresem. Meg is látom a 
vágásban vagy 250 lépésről, egy tehénnel együtt. Nem érdemel 
golyót, hitvány tízes vagy tizenkettes.

A szarvasok lassan továbbvonulnak, amit velük 
párhuzamosan, mélyen alattuk mi is megteszünk. Nagyon 
lassan átvágunk megint egy sáv szálerdőn. A következő mély 
hajlat a második Ciganu-árok. Ebben ismét ráakadunk az imént 
látott két szarvasra, s a vadőr azt súgja nekem, hogy alattunk 
zörög, ágakat koppant egy bika. Nemsokára ezt is meglátjuk, 
amint a vágásnak itt már embemyi magas növényzetében, 
alattunk vagy 200  lépésnyire, egy sziklapárkányon, tőlünk 
távolodva, elvonul. Ez is hitvány bika.
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A második Ciganu-árkot tartja Silvestru a területnek ezen a 
részén a legjobb helynek, és ajánlja, hogy egy kis időt 
leskelődésre szánjunk. Ezt meg is tesszük. Árnyékban vagyunk, 
jó hűvös van. Odaát, a Besztercén túl, a máramarosi oldalon 
már jól süt a nap.

Egyórai üldögélés után megint egy darabbal 
továbbmegyünk, felkapaszkodunk a következő gerincre, és 
rálátunk egy nagy darab, enyhén lejtő terepet borító, magas 
vágásra. Ez is kedvelt helye lehet a vadnak. A gerinc alatt, az 
ösvényen megint megállapodunk, fülelünk, figyelünk, 
nézegetünk. Mélyen alattunk ide-oda folyik az Aranyos- 
Beszterce nyugatról keletnek, partja mentén fehérük az 
országút. Nyugati irányban, az erdőborította hegyek fölött, 
magas, csupasz havasok merednek az égnek. Hófoltok 
fehérlenek rajtuk. A legmagasabb közöttük az Ünőkő, ezen 
állítólag a háború előtt zergék is voltak.

Messze, rézsút alattunk, a vágásnak alacsonyabb és ritkább 
darabjában -  csak a messzelátóval látható -  négy őzet fedezünk 
fel. Sokáig figyeljük őket. Egyikük bak. Nagyot járva be 
lehetne őket cserkelni, de amíg a két bikámat meg nem lőttem, 
más vaddal nem törődöm.

Egyszerre Silvestru megragadja a karomat és alánk, a 
vágásba mutatva súgja, hogy járkáló bikát hall. Ennek is 
irigyelem a fülét, mert én bezzeg semmit sem hallok. Aztán 
csakhamar meglátjuk a bikát, amint egy tehenet és borjút 
követve, rézsút alattunk, vagy 150 lépésnyire, bujkálva, osonva 
ellopakodik. Ezek valahol alattunk lehettek és szimatot 
kaphattak tőlünk. Ugyanannak a hitvány bikának néztem, 
amelyet egy órával ezelőtt a második Ciganu-árokban, mélyen 
az ösvény alatt láttam.

Ezek után visszamegyünk a gerinc napsütötte, északkeleti 
oldalára sütkérezni, reggelizni és a napot -  lehetőleg estig -
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szundikálással, semmittevéssel, no meg naplóírással tölteni. A 
távolságok itt olyan nagyok, hogy túlságosan fáradságos dolog 
nap közben lemenni a faluba.

Közbevetve két dolgot akarok feljegyezni:
Tegnap reggel Carlibabán megismerkedtem az ezen a 

vidéken egy évtized óta vadászó hírneves Medveczky, 
nyugalmazott kapitánnyal, aki azt vallja, hogy a Kelet- 
Kárpátokban a szarvasbika elejtése mindig csak véletlenül 
sikerül és csakis szerencse dolga. Tudás és szakértelem itt 
harmadrangú tényező. Ez nem kedvemre való megállapítás, 
mert a szerencse a vadászatnak éppen az a kelléke, amelyből 
nekem a legkevesebb van.

Aztán kezdem gyanítani, hogy nem a 9,3-es Mausert kellett 
volna idehoznom, hanem a 6,5-es Schoenauert, mert az ember 
itt rendszerint úgy látja és lövi a szarvast, mint a havasokon a 
zergét, vagyis egyik hegyoldalról a másikra, széles völgyeken 
át, 200-300 lépésről. Ilyen messzelövésekre pedig sokkal 
alkalmasabb a kis öbnagyságú Schoenauer. Az előbb említett 
Medveczky például csak ilyennel vadászik.

Nap közben megint derült égboltról melegen tűz a nap. 
Levetkőzöm sütkérezni. Alighanem ez a nagy meleg okozza, 
hogy a bikák nem bőgnek, illetve alig-alig szólnak egyet, ami 
nagyon rontja a vadász esélyeit.

Délután ’/24-kor már szörnyen unom a tétlen heverészést, a 
nap is már eleget pörkölt, tehát felcihelődünk és a gerinc éléről 
visszamegyünk a második Ciganu-ároknak nevezett völgybe. 
Ugyanis ebben az árokban Silvestru nehány nappal ezelőtt egy 
derék bikát látott. Azt mondja tizenkettes vagy tizennégyes, 
jókora agancsa van. Ezt a bikát lestük 4 órától '/27-ig, azután -  
hogy nem látunk és nem hallunk semmit -  az ösvényen 
továbbmegyünk, és jó későn, sötéttel leérünk a Rusája-patak 
torkolatához, majd jókora kerülővel a Rotunda nevű helynél
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átkelünk a hídon, és onnan a ránk várakozó szekérrel 
Carlibabára hajtatok.

Az ösvényen a második Ciganu-árok és a Rusája-patak 
között sok szarvasnyomot és egy bikától megdörgölt fenyőfát 
leltem. Egyik helyen az igen magas málnabokrok között valami 
mozgást vettem észre. A málnalomb ide-oda hajlott, rázkódott, 
suhogott, és valami sötét test mozgott benne. Odasúgtam a 
vadőrnek, hogy: medve!, aztán felléptem egy rönkre, hogy 
jobban belelássak a málnabozótba. De nem medve, hanem 
szarvastehén a borjával mászkált benne. A tehénnek éppen csak 
a füle és a feje búbja látszott ki belőle, amikor észrevett és 
felkapta a fejét. Persze rögtön elugrott és nagy robajjal 
menekült. Ezeken felül ma délután megint nem láttam és nem 
hallottam egyebet, csak az elszáradt fenyőket meg- 
megkopogtató fekete harkályokat.

Mialatt Silvestruval a Ciganu-oldalán töltöttem a délutánt, 
másik emberem, Hauser, a Magura-völgy keleti oldala fölött a 
sziklacsúcson ült és figyelt. Estére bejön hozzám a szállásomra 
és jelenti, hogy a Magura nyugati oldalán, az úgynevezett 
hetvenötös vágásban, alkonyattal három bika bőgött. Nem 
láthatta, csak hallotta őket.

Szeptember 19. A hegyeken, messze fönt, kalibában tanyázó 
vadászokkal szemben előnyösebb helyzetben vagyok, mert 
rendes szobában lakom, jó ágyban alszom, viszont többet kell 
fáradnom, jóval korábban kelek és sokkal többet kell járnom. 
Minden cserkészetem azzal kezdődik, hogy félórás kocsizás 
után egy órát vagy másfél órát meredeken hegynek 
kapaszkodom; a cserkészet befejeztével meg ugyanekkorát kell 
leereszkednem és szekéren visszahajtatnom szálásomra.
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Ma reggel megnézném a Hauser által tegnap este állítólag 
hallott bikákat. Hajnal előtt, 3 órakor -  otthoni időszámítás 
szerint 2 órakor -  kelek és 4-kor indulok. A Magura-völgy 
torkolatáig szekérrel megyek, aztán a völgy nyugati oldalán, 
öreg fenyőerdőben, felkapaszkodom a „hetvenötös” vágás 
derekáig. Persze nem találok ott semmi vadat és bőgést sem 
hallok.

7 órakor visszafordulok, lemegyek a völgy torkolatánál 
várakozó szekérhez és visszahajtatok Carlibabára.

Ma reggel csak egy császármadarat láttam, ezt kísérőm egy 
kis síppal hívta oda hozzánk.

Hauser ma reggel a Ciganu-t figyelte a Besztercén túl lévő 
máramarosi oldalról, és azt állítja, hogy a két Ciganu-árok 
között, a szálasban egy bika néhányszor bőgött.

Ma borús, hűvös idő van, és délelőtt megered az eső, amit 
örömmel látok, talán megindítja a rigyetést és a bőgést. Mert 
kétségtelen, hogy itt a szarvasok még a rigyetés kezdetén 
vannak, és még nincsen rendes bőgés.

Délután '/44-kor szemergő esőben, szokás szerint, szekéren 
megyek le Tibou-ig, aztán, útközben egy császármadarat 
felröptetve, felkapaszkodom a Ciganu alsó ösvényére, ezen a 
második árokig megyek, és a már tegnap ott elkészített helyen, 
egy fenyő tövében lesbe ülök. Ezen a vad vidéken és 
gondozatlan területen különösen ajánlatos mennél kevesebbet 
járni, inkább üldögélni és a jó szerencsét várni. Tehát ’/íó-kor 
ott letelepedünk. Én a fenyő töve mögött húzódom meg, 
kísérőm fölöttem vagy két méternyire a földön, korhadó rönkök 
között ül. Alkonyodással velünk szemben, fönt a gerincen, 
megszólal egy bika, aztán időnként egyet-egyet bőgve bevonul 
a katlannak velünk szemben lévő oldalába. A világosság már 
nagyon gyenge, a vágás képe homályosodik és szürkül, de úgy 
érzem, hogy a bikát akár 150-180 lépésről még meglátnám és
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meglőném, ha mutatkozna. A vágásban több fenyőcsoport és 
egyes nagyobb fenyőfa van, berkenyebokrok is bőven akadnak 
benne, csak azt gondolhatom, hogy a bikát valami efféle fa 
vagy cserje takarja. Valahol velünk szemben bőg. A vadőr a 
hátam mögött súgja, hogy látja, s hogy lőjek, mert derék bika. 
Majd’ kimeresztem a szememet, úgy keresem, kutatom, de nem 
látom. Utánozom a tehén hangját, s erre a vadőr izgatottan 
súgja, hogy készüljek lőni, a bika jön. A messzelátóval 
végigkeresem velem szemben a meredek vágást, de hiába 
kínlódom, nem sikerül a bikát meglátnom. Végül a vadőr 
lemondó hangon súgja, hogy a bika elfordult és elmegy. Még 
néhányszor bőgök neki, a bika fölfelé távolodva felel, s közben 
besötétedik.

Borzasztóan bánt és bosszant, hogy ezt a jó alkalmat derék 
bikát lőni elszalasztottam. Nem is tudom mással magyarázni a 
dolgot, mint hogy az engem takaró fenyőnek egyik mélyen 
lelógó ága zavart a látásban, és a bikát nem elég nyugodtan 
kerestem a messzelátóval. A hegyoldalon fölöttem ülő vadőr 
előtt tiszta volt a vágás képe, és nemcsak, hogy a bika alakját 
látta, hanem agancsát is nagyjában megítélte. Azt mondja, 
hosszú és vastag szárú, de kevés ágú, nagy terpesztésű agancsa 
van.

Visszafelé ballagva halljuk, hogy az első Ciganu-árokban is 
bőg egy bika. Sajnos, alig kerülhetem el az elzavarását, mert a 
bika nem messze, az ösvény fölött bőg, márpedig ebben a 
járhatatlan vadonban az ösvényről letérni nem lehet. Úgy 
oldom meg a dolgot, hogy egy öreg bika hangján bőgve és 
botommal a bokrokat csapkodva megyek felé. Inkább az 
erősebb vetélytárs elől meneküljön, mint embertől riadjon meg. 
A kísérlet alighanem jól sikerült, a bika bőgve lassan fölfelé 
vonul. Koromsötétségben érünk le Tibou-ra, ahol kocsisunk a
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kocsmában ül. Ennek eredményeképpen aztán úgy hajt, hogy 
nem sok híja befordulásunknak a Besztercébe.

Hauser ma délután a Magura-völgyet figyelte, de nem 
észlelt benne semmit.

Egész délután sötét idő volt, mert a sűrű esőfelhők olyan 
alacsonyan jártak, hogy a magasabb hegyeket elborították és 
betakarták.

A szomszéd területen Pop Simonné vendége, gróf 
Hoensbroech, tegnap egy farkas és ma egy tizennégyes bikát 
lőtt. A bikát szállásom udvarán, szekéren láttam. Testre 
hatalmas állat, de agancsa aránylag vékony szárú és szűk állású. 
Ilyen agancsért nem érdemes a Kárpátokban kínlódni.

Szeptember 20. (péntek) Kabalás napom! Szerencsét 
hozhatna, ha egyáltalán volna szerencsém a vadászatban. 
Sajnos nincsen! Mostani szokás szerint, 3 órakor kelek. Fáj a 
gyomrom, tehát csak egy konyakos teát iszom. Tegnap már 
vacsorázni sem tudtam. Szekéren megyek le Tibou-ig, aztán 
felkapaszkodom a Ciganu-ra, és az első vágás fölött, még 
sötéttel, leülök egy korhadó nyírfarönkre hallgatózni, miközben 
két szalonka húz el fölöttünk. Egy hangot sem hallunk, azért 
kísérőm azt ajánlja, kapaszkodjunk fel a tetőre, és nézzünk be a 
Magura-völgy nyugati oldalán az úgynevezett „hatvankettes” 
vágásba. Ráállok a dologra, nagyot mászunk hegynek és a 
hatvankettes vágás felső szélére érünk. A vágásban nincsen 
vad. A Magura legfelső végéből, nehány kilométernyiről, egy 
bőgés hallik, egyébként itt is nagy a csend. Ellenben a Ciganu 
felől mintha bőgést hallanánk. Visszasietünk, ahonnan jöttünk, 
és az alsó ösvényen -  már amilyen ösvény az -  becserkelünk az 
első, majd a második Ciganu-árokba. Az utóbbiban csakugyan 
bőg egy bika, de az idő már 7 órára jár, és későn érkezünk oda. 
Még meglátom a bikát, amint egyet-egyet (röviden) bőgve
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lassan hegynek vonul, és a magas bozótban, berkenyebokrok és 
fenyőfák között eltűnik. Messzebb volt 300 lépésnél, nem 
mertem a lövést megkockáztatni. Pompás bika, hosszú szárú, 
koronás, nagy agancsa van. Ilyet szeretnék mostanában lőni! A 
vadőr azt állítja, hogy két tehenét is látta, én csak magát a bikát 
láttam. Ezt ma este -  az árokban, ugyanott, ahol tegnap ültem -  
lesni fogom.

Aztán továbbmegyünk, a Rusája-patak felé, hogy a Ciganu 
oldal utolsó vágásában, a legalsó sarokban megkeressem a 
minap ott messziről látott őzbakot.

8 órára jár az idő, a felhők közül időnként melegen kisüt a 
nap, amikor a vágás északnyugati sarkában, a fenyves szálerdő 
szélén felmászunk egy sziklára. Erről a helyről a fiatal fenyőfák 
ágai között rálátunk a vágásnak arra a darabjára, amelyen a bak 
a minap negyedmagával tartózkodott. Most is ott érjük. A 
magas fűben, tőlünk vagy 160 lépésre álldogál, majd elindul, 
egy kis fenyőcsoport mögött takarásba jut, és csakhamar megint 
előkerül. Közben a sziklán hasalva, illetve félig lógva, lövéshez 
készülök, s amikor a magas fűtől és a fenyőgallyaktól részben 
takart bak megáll, rálövök. Nagyon gondosan céloztam. A bak 
a durranás pillanatában eltűnt. Azt hittem, hogy a rálövés 
helyén fekszik, a fű is úgy mozgott ott, mint ha a bak vergődne 
benne. A vadőr azonban azt mondja, hogy látta a bakot 
betegen, nehézkesen elvánszorogni és a füves tisztáson túl 
eltűnni. Mindjárt keresésére indulunk, s ami azután 
következett, a vadászatnak, sajnos, jól ismert és néha bizony 
megismétlődő keserűsége. Két óra hosszat lassan, gondosan 
követtük a vércsapát, vagy 600 lépést mentünk el rajta, de a bak 
csak ment, egyre csak ment, sehol sem feküdt le, nem is állt 
meg, és érdekes tünet, hogy a hegyoldalon egyre csak lefelé 
tartott, egy lépést sem hegynek. Aztán elállt a vérzés, és a
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keresést abba kellett hagynunk. Úgyis déli 12 órára értünk 
vissza Carlibabára.

Délután %6-kor a második Ciganu-árokban lesbe ülünk és 
várjuk a reggel látott derék bika megjelenését. Még útközben 
oda hallottuk egy rövid bőgést, jó magasan fönt, az árok fölött. 
A Beszterce máramarosi, túlsó oldalán egy bika %6-kor kezd 
bőgni, és időnként csak szól egyet-egyet, unalmasan, 
egykedvűen, fiatalosan dudálva. Egy császármadár odasétál 
hozzám vagy két méternyire, aztán észrevesz és ijedten elszáll. 
Más élményem ma este nem volt. A nagy bikát hiába vártam és 
más nagyvadat sem láttam.

Ma egész nap derült, meleg idő volt, az este hangulatosan 
csillagos és szarvasbőgéshez méltóan hűvös.

Szeptember 21. Csörög az ébresztőórám, felkelek, nagy 
álmosan felverem a ház népét, megmosakszom, felöltözöm, 
teázom, aztán megnézem az órát, '/22-t mutat. Az óra 
cserregését csak álmodtam. Levetem a cipőmet, ruhástul 
visszafekszem az ágyba és alszom ‘/24-ig; akkor csakugyan az 
óra cserregésére ébredek. Nincs valami nagy kedvem kimenni, 
egyrészt mert nagyon álmos vagyok, másrészt mert sűrű köd 
borít el mindent. A vadőr azonban biztat, hogy csak menjünk 
ki, odafönt a hegyeken valószínűleg tiszta a levegő, a köd csak 
a völgyeket tölti be.

Mialatt sötétben felkapaszkodunk Ciganu felé, szokás 
szerint kísér az uhu huhogása a Tibou fölötti szikla felől. A 
vadőrnek igaza volt. Félórás kapaszkodás után kijutunk a 
ködből és fölöttünk a csillagos eget látjuk. Amikor virradni 
kezd, az első vágás fölött álldogálva halljuk, hogy valahol a 
második árok táján bőg egy bika. Alighanem az a bika, amelyet 
tegnap reggel láttunk ott. Koros bika módjára, csak elvétve szól
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egyet, röviden. Megkíséreljük a becserkelését, de nem találjuk 
a második árokban, és nem is halljuk több bőgését. Egydarabig 
várakozunk, aztán azzal a szándékkal, hogy felmegyünk a 
tetőre és benézünk a Magura vágásaiba, feltápászkodunk és az 
ösvényen visszaindulunk. Még nem mentünk messzire 
leshelyünktől, amikor a bikát az árok nyugati oldalán túl, a 
nagy vágásban halljuk bőgni. Természetesen megfordulunk, 
nekirugaszkodunk, és az ösvényen felkapaszkodunk a katlan 
déli gerincére, és onnan nézegetjük, vizsgáljuk a vágást, de 
nem látunk benne vadat. Egy bika jó messze, a vágás 
délnyugati végében egyszer bőg. Ez azonban más bika lehet. 
Egy kis időt fényképezéssel töltök ott. Fönt a hegyeken 
patyolattiszta idő van, minden ragyog a napsütésben, csak a 
völgyekben gomolyog és küzd a napsugarakkal a sűrű, fehér 
köd. A szél felülről lefelé fúj, és orromat bikaszag csapja meg. 
Gyanítom, hogy a gerincélen, valahol fölöttem, a mohával és 
áfonyával borított szikladarabok és korhadó rönkök gödrös 
összevisszaságában, a fenyves sűrűségben rejtőzik a bika. Vagy 
nemrég járt arra, és ott maradt a szaga. Melegedik az idő, nem 
látunk és nem hallunk semmit, a nap a völgyek alját is 
megtisztítja a ködtől, és úgy látjuk, legjobb lesz hazamenni. 
Nem sok gondot fordítunk a zajtalan járásra, amely az efajta 
ösvényen úgyis igen nehéz feladat. Ilyen helyen az ösvény nem 
egyéb, mint az évek során keletkezett csapás, az emberi 
bakancsoktól, a kövekről és fagyökerekről letaposott moha, 
páfrány és áfonya hiánya, és a rádűlt fatörzsekből kifűrészelt 
átjáró. Az ilyen ösvényt nem szokás, de nem is lehet takarítani.

Leérünk az árok aljába és a következő oldalon betérünk a 
szálasba, és meghökkenünk, amikor ott fönt, a gerincen, 
ahonnan éppen lejöttünk, s ahol bikaszagot éreztem, mély 
hangon mordul egyet a bika. Rögtön odacsúszunk az árokban 
szokott leshelyünkhöz, és várjuk, hogy a bikát meglássuk.
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Ámde az egy helyben még kétszer-háromszor morog, bizonyára 
már fekszik. Nem valószínű, hogy este előtt onnan elmozdul, 
azért ’/29-kor nagy óvatosan ellopakodunk és lemegyünk 
Tiboura, az ott ránk várakozó szekérhez. Szerencsénk volt, 
hogy a bika nem vett észre, pedig igen közel jártunk hozzá. 
Délután, szokott helyünkön, megint lesni fogjuk.

Délután a szokásos félórás kocsizás és egyórás 
kapaszkodás után, 5 órakor a második Ciganu-árokban, szokott 
leshelyünkön letelepedünk. Úgy lopakodtunk oda, zajtalanul 
lépkedve, akár két hiúz. És alighogy ott leültünk, halljuk, hogy 
a katlan szemközti oldalán túl, fönt a gerincen, vagy pedig azon 
túl, a nagy vágásban bőg egy bika. Hogy melyik, azt persze 
nem tudhatjuk. Ilyenkor az ember csak találomra cselekszik. 
Ha felmegyünk a nagy vágás szélére, lehet, hogy a gerincen 
valahol még heverő bika tőlünk szimatot kap, vagy az is lehet, 
hogy közben felénk tartva levonul a katlan oldalába és 
elkerüljük egymást. Tehát helyünkön maradunk sötétig és 
remélkedünk. A várt bika azonban nem jön meg, és más vad 
sem mutatkozik a katlanban. Odaát, a Besztercén túl, a 
máramarosi oldalon néhányszor bőg egy bika. Amikor a 
világosság fogytán van, 7 órakor felcihelődünk és visszafelé 
ballagunk. Amikor a két Ciganu-árok között, a szálas derekán 
járunk, a nagy vágás felől hallunk egy bőgést. Úgy látszik, a 
nagy bika most ott jár. Tibou fölött, a nagy sziklán, mint 
rendesen esténként, egyre szól az uhu.

Szeptember 22. (vasárnap) Hajnali 4 órakor én keltem fel a 
házbelieket, mindenki elaludt. Tíz perccel később azonban a 
házigazda fia már befogott és útnak indulunk. Tibou-tól 
kezdődik a fárasztó kapaszkodás, és még virradás előtt érünk 
fel a Ciganu-oldal első vágása fölé, ahol mindjárt halljuk két 
bika szorgalmas bőgését. Valahol előttünk, a két árok
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egyikében bőgnek. Nagyon lassan és óvatosan lépkedünk 
feléjük.

Lassan virradni kezd. Borús az idő, a sarló alakú hold 
időnként kikukkan a felhők közül és valami keveset világosítja 
a hajnali szürkületet. A völgyekben szétterül a köd és 
helyenként felkúszik a hegyoldalakra is. Az első árok felé 
közeledve halljuk, hogy nem messze előttünk bőg egy bika. 
Erős, mély hangja van, talán a mi nagy bikánk.

Kísérőm, a derék Silvestru, sajnos, mindig szorosan 
mögöttem kullog és itt-ott egy kis zajt okoz. A szarvasoknak 
pedig borzasztó jó hallásuk van. Egyszerre riasztás hangja 
ijeszt meg és vonuló vad zörgése hallik. Hamar előveszem a 
csigát és bőgök. A zörgés megszűnik, s a bika megint bőg. Ha 
világosabb volna és a levegőt nem sűrítené a ködpára, már meg 
is látnám a bikát, hiszen nem lehet tőlem messzebb 200 
lépésnél. Egyre bőgve közeledem felé, s a bika vígan felelget. 
Aztán alulról egy darab sűrűbb ködfelhő húzódik fel közém és 
a bika közé. A földön kuporodva várom, hogy világosodjék és 
a levegő tisztuljon. Ez a kívánságom nemsokára teljesül, és 
végiglátok az árok túlsó oldalán az alacsony vágáson, de a vad 
már nincsen ott. Csendesen mégis elvonult.

Sietek a második árokba jutni. Ehhez jobban bízom. Ezt a 
két árok között, a szálasban jobban takarva lehet 
megközelíteni, és különben is inkább ebben gondolok a nagy 
bikával egyszer találkozni. Ezt a reményemet most is éleszti 
egy mély hang az árokban. Kísérőmnek jelekkel adom tudtára, 
hogy ne kövessen, maradjon vissza. Minden ügyességemet 
összeszedve cserkelek vissza a szálason át az árokba. Előttem 
bőg, zörög, ropogva törtet a bika a túlsó oldalra fel, oda, ahol 
már egyszer a nagy bikát messziről láttam. Még bent vagyok a 
szálasban, és csak itt-ott, a fenyőcsúcsok között látok ki belőle 
a túlsó oldalra, de a bikát még nem látom. Alulról megint egy
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ködfelhő vonul fel a túlsó árokoldalra, ahol a bika lármázik. De 
látom, hogy a köd hamarosan feljebb húzódik és alatta tiszta a 
levegő. Végre leérek az ösvényen az árok aljára, a szálas 
szélére, és úgyszólván centiméterenként bújok egyre kijjebb a 
fenyőgallyak takarásából. Ugyanakkor gyérül a köd, és végre 
meglátom velem szemben, vagy 200 lépésnyire, a vágás magas 
növényzetében a bika nagy, szürke alakját. Lassan kapaszkodik 
a meredek oldalon fölfelé. Noha csak homályosan látom, 
érzem, hogy meg tudom lőni. Az elmúlt napok sok 
eredménytelen cserkelése és a keserves, nehezen sikerült 
megközelítés után, csak a lövés alkalmának örülve, érthetetlen 
módon, mintegy pillanatnyi zavarban, megfeledkezem a 
legfőbb dologról, meg sem nézem a bikát, hanem leülök a 
földre, egy tuskónak támaszkodom, megcélzóm a bika 
lapockáját és lövök. A hatalmas test elvágódik, egy darabot 
lefelé gurul, majd nehány fiatal fenyőfa között fennakad. Ennek 
a lövésnek a körülményei olyanok voltak, mint ha a havason 
zergét lőnék.

Silvestru futva jön hozzám, és nagy az örömünk. Aztán 
felkapaszkodunk a bikához. Csodálatos, hogy ilyen meredek 
terepen, az embernek válla magasságáig érő málnásbozótban, 
amelynek alja csupa egymás hegyén-hátán, összevissza heverő 
és mohával benőtt, korhadó farönk, tuskó és szikla, úgyhogy 
minden lépés a lábtörés vagy kificamodás veszélyével jár, a 
szarvas jár-kel, ide-oda vonul.

Amilyen nagy volt az örömünk a sikerült lövés után, 
annyira elkedvetlenedtem, amikor a bikát közelről meglátom. 
Hitvány páratlan tízes. Ilyet nekem, különösen itt, a 
Kárpátokban már nem szabadna, nem illik és -  az árát tekintve
-  nem érdemes lőnöm. Elhamarkodtam a dolgot, elvesztettem 
egy pillanatra józanságomat, nem néztem meg az agancsot,
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mielőtt lőttem. A baj megtörtént, nem érdemes miatta sokat 
sopánkodni.

A bikát kizsigereljük, fejét pedig levágjuk és levisszük 
Tibou-ra, a ránk várakozó szekérhez. A húsért majd nap 
közben felküldünk.

Amikor 8 óra felé az ösvényen az első vágás fölött járok, 
hallom, hogy a nagy vágás táján bőg egy bika.

Ma volt az első reggel, hogy a bikák jól bőgtek.
Nincsen pihenés -  azt a bizonyos láncot, a 

megfigyeléseknek, tájékozódásnak, adatgyűjtésnek összefüggő 
sorozatát nem szabad megszakítani -  délután is ki kell menni 
és fel kell mászni a Ciganu-ra, pedig már fáradt vagyok. De a 
nagy bikát a Ciganu-ban meg kell, illetve meg akarom lőni. 
Kíséret dolgában a helyzet megváltozott, tegnap délután 
Rumbach Pista kalibájából lejött a faluba, és ma, visszamenet, 
elvitte magával kedvenc kísérőjét, Silvestrut. Rudolf Hauser 
lenne a kísérőm, ő azonban ma, vasárnap délután otthon óhajt 
maradni. Rendes kocsisom sincs ma. Kapok egy egy fogatú 
szereket, amelyet két tíz-tizenkétéves kisfiú egyesült erővel 
hajt, és Tibou-ban magam mellé veszem az erdőőrt, Botucant.

Amikor ’/25-kor a Ciganu első vágása fölött járok, 
messziről, a nagy vágás felől hallok egy bőgést, majd 5 órakor 
a második árok déli oldala fölött, az ösvényen a gerincre érve, 
megint hallom, hogy a nagy vágás délkeleti részében egy bika 
egyet bőg.

A gerincen az ösvény mellett ülök, a nap melegen velem 
szembetűz, messze, lent zúg a Beszterce sebesen keletnek folyó 
vize, és fölöttem egy holló száll. Pipára gyújtok és ijedten 
látom, hogy füstjét a szél rézsút fel, éppen abba az irányba 
viszi, ahol egy csoport nagyobbacska fiatal fenyő között 
gyanítom a reggel azon a tájon hallott bikát. A szél elronthatná 
a dolgomat, tehát meghátrálok, visszamegyek a gerinc mögé, a
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második Ciganu-árok oldalába. Ott üldögélek napnyugtáig. 
Azután, hogy a nap az Ünőkő fölött a sötét felhők felső szélére 
tűzvörös szegélyt festett, és a szél egyszerre irányt változtatva 
lefelé fújt, visszamegyek előbbi helyemre. Jól számítottam. 
Abban a fenyőcsoportban, tőlem olyan messze, hogy nemigen 
vállalkoznék öreg Mauser-puskámmal odáig lőni, megszólal 
egy bika. Ismételten, de ritkán és röviden bőg. Hangja egy 
helyről hallatszik, bizonyára fektében bőg. Nem gondolom öreg 
bikának, hangja és hanglejtése nem öreges. Mégis kíváncsian 
várom megjelenését. Már kezd alkonyodni, amikor a 
fenyőcsoport felső szélén egy tehén jelenik meg és mindjárt el 
is tűnik más fenyők mögött. Odanézek a messzelátóval, hiszen 
a tehén nyomában meg kell jelennie a bikának is. De nem látok 
ott mást, csak egy nagy, szürke gyökértuskót, égnek meredő 
hosszú gyökerekkel. A tuskó felső része azonban -  nagy 
elképedésemre -  megmozdul, a vélt gyökerek egy hatalmas 
bikának nagy agancsa. A nagy bika! Ma már másodszor 
tévedek a hang megítélésében, illetve -  nem tudom már 
hányadszor életemben -  tapasztalom, hogy a hangból nemigen 
lehet a bika korára következtetni. A bika nehányat lép és 
fenyők mögé jut. Ezt a pillanatot felhasználom, és az ösvényen
-  amennyire csak hajolni tudok, görnyedve -  mászom bele a 
vágásba, s ezáltal a szarvasokhoz valamivel közelebb jutok. 
Éppen egy tuskóhoz érek és mögé lapulok, amikor megint 
meglátom a bikát, sőt közelében a tehenet is. Ámde azok is már 
észrevettek. Mozdulatlanul állnak és felém figyelnek. A tehén 
szabadon, keresztbe áll, a bika azonban felém fodult, de csak a 
nyakát és pompás agancsos fejét látom, törzsét a lejtőnek egy 
kis terephulláma takarja. A célzótávcső keresztje a bika nyakán 
áll, már meghúztam a rögtönzőt, de kényelmetlenül guggolok, 
nincs rendes támasztásom, ver a szívem a vágytól, és nem 
nyugodt a kezem. A távolság közöttünk vagy 160 lépés, nem
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merem a bizonytalan lövést a bika nyakára megkockáztatni. 
Végre a tehén megfordul és fölfelé tartva futásnak ered, a bika 
természetesen rögtön követi, és utánuk még két tehén -  vagy 
tehén és borjú -  bujkál a kis fenyők között. A csigához kapok 
és bőgök, mire a társaság megáll, egydarabig tétovázik, aztán 
fölfelé elvonul és takarásba jut.

Hát nincs nekem szerencsém ezúttal megint egy szikrára 
való sem! Megint ott volt az a bizonyos hajszál, amelyen a 
siker múlt.

Úgy néztem, hogy ennek a bikának bár nem koronás, de 
igen nagy agancsa van. Bosszankodva és kedvetlenül fordulok 
vissza és ballagok le sötétben Tibou-ra.

Szeptember 23. Nagyon nehezen kelek 3 órakor. Már nagyon 
érzem az alvás hiányát. De egy kárpáti nagy bikát szeretnék 
lőni, ilyenkor az ember nem kíméli magát. Kezdődő virradással 
a Ciganu első vágása fölött vagyok Rudolf Hauser új 
kísérőmmel. A völgyek megteltek köddel, de körülöttünk tiszta 
a levegő. Hiába várom, hogy valahonnan bőgést halljak, a 
Ciganu-ban csend van, csak a Beszterce zuhog mélyen lent, a 
köd alatt. Elmegyünk a nagy vágás szélére és ott üldögélünk 
'/29-ig. A nagy bika teheneivel nem mutatkozik és hangját sem 
hallatja. Nagyon tartok tőle, hogy tegnap este elzavartam 
szokott helyéről.

Amikor a nap a ködöt szétoszlatta, és a széles, hosszú 
lejtőn végig lehet nézni, a vágás alsó sarkában, ott, ahol három 
napja megsebeztem a bakot, egy gyenge bikát és három őzet 
látunk. Mielőtt a bakra lőttem, egyik reggel ott négy őzet 
láttunk. A sebzett bak tehát hiányzik. Még kerestetni fogom, 
hátha még megkerül.

Délután úgy vélekedem, hogy talán jó lenne a Ciganu 
fölötti hegyhát másik oldalára, a Magura-völgyhöz tartozó,
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úgynevezett hatvankettes vágásba menni. A tegnap este tőlem 
megriadt és ma reggel a Ciganu-n hiába keresett szarvasok 
esetleg ott lehetnek. Kísérőm azonban biztat, csak maradjunk a 
Ciganu-n, ez a bika szokott helye, egy kis nyugtalanítás miatt 
nem hagyja el. Általában azt tartom, hogy egyik-másik 
fontoskodó vadász és cikkíró túloz a kárpáti szarvasbika 
érzékenységének emlegetésében. Éppen a kárpáti szarvas 
viselkedésében látja az ember néha az óvatosság teljes hiányát. 
Ezért könnyen ráállok kísérőm, a német származású, volt vadőr 
ajánlatára, és a Ciganu két árkán végigcserkelve kimegyünk a 
nagy vágás szélére.

Közbevetve meg kell jegyeznem, hogy a magyarban az 
„árok” szó nagyon különböző fogalmak megjelölésére való. A 
Ciganu egyik-egyik árka gerincról gerincre nehány száz lépés 
széles, egyik oldalról a másikra még golyóval sem lehetne 
átlőni. Az ilyen árok tulajdonképpen a tetőről a fővölgybe -  
ebben az esetben az Aranyos-Beszterce völgyébe -  lejtő 
mellékvölgy vagy katlan.

A nagy vágás keleti szélére tehát 5 órakor érünk, és mivel 
az ég kissé felhős és a levegő hűvösödő, a szél lefelé fúj, és a 
helyünkön maradhatunk. Ott maradunk, egyre jobban 
elkedvetlenedve, ‘/27-ig. Nem látunk és nem hallunk semmit. A 
nagy bika, vagy inkább két tehene, tehát mégis megunhatta az 
ismételt zavarását és nyugalmasabb helyet kerestek maguknak.

Nagyon bánt a dolog. Volt itt számomra egy derék, sőt úgy 
néztem, kiváló bika, s ahelyett, hogy elejtettem, kontárbikáját 
lőttem meg, őt magát pedig helyéről, talán az egész Ciganu-ról 
elzavartam.

'/27-kor a bikának már régen bőgnie és mozognia kellene, 
ha itt volna. Nem érdemes tovább várni. Elindulunk 
visszafelé. Szokás szerint én megyek elöl, kísérőm nehány 
lépésnyire követ. Alkonyodik. Eszemben sincs, hogy zajtalanul

115



járjak, hogy cserkeljek és vadat keressek. Csak a földet nézem, 
hogy a sziklákon és gyökereken fel s alá vezető nyak- és 
lábtörős ösvényen gumitalpú cipőm meg ne csússzék. Szöges 
talpú cipővel kellene ilyen helyeken járni, szarvasbikára 
azonban csak zajtalanul lehet cserkelni, amire a szöges talpú 
cipő egyáltalán nem alkalmas. Hogy a második Ciganu- 
árokban, nem messze a tegnap lőtt bika zsigerétől, csendben 
meglapuló szarvasok lehetnek, arra bezzeg nem gondoltam, de 
nem is gondolhattam. Egyszerre utánam fut Hauser, és 
izgatottan súgja, előttem egy derék bika két tehénnel bevárt 
vagy 100 lépésnyire, aztán bemenekült a katlan keleti oldalán a 
szálasba. Mindebből semmit sem láttam, sem hallottam. 
Botorkáló járásom zaja volt a fülemben. Nem hiszem, hogy 
kísérőm füllentett, mert izgatottsága nem volt színlelt, és 
hazáig, illetve Carlibabáig nem győzött sopánkodni, milyen 
szépen meglőhettem volna a nagy bikát, ha vigyázatosan 
cserkelünk. Balszerencsém ezt azonban nem engedte.

Most aztán végképpen elzavartuk a bikát Ciganuból! -  
mondom Hausemek.

Hát bizony, kicsit sok volt neki a nyugtalanítás, nem 
ártana két nap felé sem nézni; hadd nyugodjék meg.

Ezen a kérdésen eltanakodunk, és végül egyetértve 
megállapodunk abban, hogy holnap hajnalban megint csak 
kijövünk és keressük, mert a bőgési időszak legfőbb napjai 
közül egyet sem lehet elmulasztani, nem lehet otthon maradni, 
amíg a kiszemelt nagy bika el nem esik.

A nagy bika -  mert Hauser csak ezt láthatta, más bikának 
erre nincsen tehene -  tehát még a helyén van, de hallgat. 
Milyen nagy kárt okoztam magamnak a kontárbika elejtésével! 
Annak válaszolva bőgött az öreg is. Most hallgat.
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Szeptember 24. Amikor ébresztőórám a 3 órát jelzi, alig 
tudom magamat rászánni a felkelésre. Olyan álmos vagyok, 
hogy már semmire sem vágyom, csak alvásra. De az a nagy 
bika a Ciganu vágásában nem hagy pihenni. Már annyira 
sokallom a hegymászást, naponta kétszer fel Ciganura, hogy 
ma elemózsiát viszek magammal, fönt maradok egész nap, és 
csak estére térek vissza a faluba. Amikor virradni kezd, az első 
vágás fölött hallgatózom, de egy hangot sem hallok. Egy 
darabig várakozunk, aztán továbbkapaszkodunk, fel a tetőre, és 
útközben egy nagy őzsutával találkozva átmegyünk a 
„hatvankettes” vágás felső szélére. Ott felmászom az ezen a 
területen látott egyetlen magas lesállványra szétnézni és 
hallgatózni. Végiglátok az egész Magurán, ennek sok 
tarvágásán, de a nehány kilométer széles és hosszú, hatalmas 
völgyben nem látok vadat és nem hallok egy hangot sem. 
Amikor velem szemben kel a nap, lejövök a hosszú, függőleges 
létrán, és azt mondom kísérőmnek, hogy a bikának mégis 
Ciganun kell lennie, mert ha átjött volna a Magurába, napkelte 
előtt a hatvankettes vágásban kellett volna látnunk.

Tehát a két Ciganu-árok között lévő gerinc felé tartunk. 
Hatalmas fenyők között, süppedős mohaszőnyegen járva 
gyönyörködöm az ős fenyőerdő vad szépségében. Egyszerre 
csak bőgést hallunk, éspedig határozottan a Ciganu nagy 
vágása felől. -  Tehát megint ott van a nagy bika! -  gondolom. 
Messzire vagyunk onnan, de kilépünk, lesietünk a két árok 
között a gerincen, a szálasban, az alsó ösvényig, átmászunk a 
második árkon, illetve völgyön, és húsz perc múltán 
kikukkantunk a sziklás gerincen a nagy vágásba. Ámde ezt köd 
borítja. Türelmesen várunk. A bika hallgat. Aztán szétoszlik a 
köd, s a nagy kiterjedésű vágásban nem látunk mást, csak 
odalent, az északnyugati sarkában a már ismert három őzet, a 
negyedik, a sebzett bak, tehát most is hiányzik közülük.
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A gerinc alatt, a második árok oldalában letelepedünk és 
várjuk a nappal elmúlását. Kísérőm alszik, én naplót és levelet 
írok, és nézegetem a tegnapelőtt lőtt bikám zsigeréhez járó, ide- 
oda szálló hollókat. Az egyik holló olyan közel fölöttem száll, 
hogy szabad szemmel tisztán látok a csőrében egy darab piros, 
véres zsigerrészt. Aztán vagy két órát egy kis fenyő tövében, 
puha mohán fekve én is alszom.

Arra ébredek, hogy fázom. Beborult az ég és dörög. 
Később ritkán szemereg az eső. Kísérőmet leküldöm az árokba, 
hogy azt az oldalt figyelje, amelyen tegnap este a szarvasokat 
megugrattam. Jómagam kimegyek a vágásba, és egy 
alkalmasnak látszó helyen, száraz tuskó mellett, lefekszem a 
magas gazba úgy, hogy ki sem látok belőle. Várom, hogy a 
nagy bika valahonnan előkerüljön vagy valahol megszólaljon. 
De körülöttem nincsen vad. Napnyugta után, 6 óra felé, valahol 
messze, alulról -  úgy rémlik, Rotunda felől -  hallik bőgés. 
Először azt hiszem, hogy a bika odaát, a máramarosi oldalon 
bőg, hanem aztán a hang irányából és erősségéből hallom, hogy 
az egyre bőgő bikának alattam, a vágás északnyugati sarkában, 
azon a már sárgára aszott, magas fűvel borított, lapos darabján 
kell lennie, ahol nehány napja az őzbakot sebeztem meg. 
Kutatom messzelátómmal a lejtőnek azt a kis, gyéren fás, 
kilaposodó részét, amelyen sok tuskó éktelenkedik. Egy 
különösen sötét, csaknem feketének látszó, mozdulatlan 
tuskóban felismerem a bikát. Nagy agancsa árulja el. Alig 
mozog. Felém fordulva, egy helyben álldogál, időnként 
kinyújtja nyakát, agancsát hátrahajtja és bőg. Ezt a bikát 
hallottam tehát reggel is bőgni, nem az én ismert, nagy 
csapatbikámat, amely nem tudom, hová lett. Elnézegetem vagy 
negyedórát, és úgy látom, hogy koronás agancsú, derék bika. 
Nagyon messze, vagy 600 lépésnyire van tőlem, már 
alkonyodni kezd, nem látom tisztán, de nagy terpesztésű,
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sötétlő agancsa elég hosszúnak és koronásnak látszik. Lassan 
lépked ide-oda, álldogál és bőg. Tehenét nem látom. Talán 
nincs is. Kísérőm ennek a bikának valószínű jelenlétét napok 
óta emlegeti. A bikának esze ágában sincs a lejtőn feljebb és 
hozzám közelebb jönni. A vágás ropogós tömkelegén át nem 
közelíthetem meg, tehát abbahagyom nézegetését, és a második 
Ciganu-árokban üldögélő kísérőmmel visszamegyek Tibou-ra, 
ahová este 8 órára rendeltem a szekeret.

Ennek a ma este látott bikának az esetén elgondolkodva 
utólag úgy vélekedem, hogy alighanem hibát követtem el vele. 
Tehenek nélkül, tehát kereső bika volt. Bőgnöm kellett volna 
neki! Lehet, hogy feljött volna hozzám. Ismét egy mulasztás 
tudata terhel.

Szeptember 25. A Rusaja-patak torkolatánál még sötéttel 
kelünk át szekérrel a Besztercén, ami nem lenne ideges 
embernek való mulatság. Aztán felmászunk a Ciganu-vágásnak 
ahhoz a legalsó sarkához, ahol tegnap este a bőgő, magányos 
bikát láttam. A szálas szélén, sziklatetőn helyezkedünk el -  
ahonnan öt napja az őzbakra lőttem -  és lessük a bikát. Lessük 
ám ‘/29-ig, de hiába. Az idő borús, nagyon ködös, a vágásnak 
azon a már ismételten említett, lapályos részén még csak 
végiglátunk, de feljebb a hegyoldalt köd takarja.

Aztán még vagy félórát a Rusaja-völgyben fölfelé 
cserkelünk, mert kísérőm még két helyen akar nekem egy-egy 
darab vágást megmutatni, ahol néha szarvasokat szokott látni. 
Persze nem látunk és nem hallunk egész reggel semmit.

‘/2l 0-re lemegyünk a Beszterce partján ránk várakozó 
szekérhez, noha szívesen kint töltöttem volna a mai napot is a 
fenyőillatos, gyantaszagú erdőben. Mert fenyőillat itt az egész 
vidéknek minden zegzuga, és fenyőgyantától ragadós a kezem, 
ruhám, hegymászó botom, sőt puskám agya is. Még a sok

119



tisztátalan, zsidólakta falu is fenyőfa szagú, mert minden háza, 
épülete fenyőfából van.

A nappalt Carlibabán, szállásomon töltöttem, s bár délután 
a sötét felhők tömege és mennydörgés zivatarral fenyeget, 
lehajtatok a Rusaja-patak torkolatához, és az estét is ott töltöm, 
ahol reggel voltam, a Ciganu nagy vágásának alsó sarkában. 
Csendes, nyugalmas este van, csak a Rotunda irányából hallik 
egy bika bőgése. A Ciganu vágásában nem látunk és nem 
hallunk semmit.

Ma egy új ember, Jacob Candrea vadőr kapott mellém 
beosztást. Reggel is, délután is a Magurába küldtem figyelni és 
hallgatózni. Ő sem látott és nem is hallott semmit.

Szeptember 26. Előre megfontolt szándék nélkül való 
pihenőnap. Hajnalban zivatar, mennydörgéssel és villámlással, 
nap közben is időről időre szemergő eső és délután is hasonló 
mód. Tehát az egész nap Carlibabán maradok. Megmérem a 
környéken most elejtett öt bika agancsát. Pontszámúk: 167, 85; 
176, 30; 177,55; 185,22; és 192,55. Utóbbi pompás agancs. A 
többi nem olyan, hogy érdemes lenne értük idejönni, és hetek 
hosszat magas, meredek hegyeket mászni, hát még kalibában 
lakni.

Jacob Candrea a mai napot a Magurában töltötte, de nem 
észlelt ott vadat.

Szeptember 27. Borús az idő, de már nem esik, tehát 
kimegyek. Sötét éjszaka van, amikor 4 órakor szekérre ülök és 
Tibou-ra hajtatok. Sőt sötéttel mászom fel a Ciganu első vágása 
fölé, miközben a máramarosi sarok felől egy bika bőgése és a 
bukovinai sarokszikláról egy uhu huhogása hallik át hozzánk. 
Ahol a Ciganu-ra vezető ösvény ketté válik, derengéssel vagy
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fél órát üldögélek és hallgatózom. A levegő hőmérséklete jóval 
alább szállt. Eddig csak kiskabátban vagy ingujjban másztam 
hegyet, ma először nem volt terhemre a két kabát, mialatt 
feljöttem a hegyre.

A máramarosi oldalon a bika szorgalmasan bőg, és egyszer 
úgy rémlik, hogy a Ciganu nagy vágásának alsó sarkából is 
hallatszott egy bőgés, ezt azonban nem tudom biztosan. 
Kísérőm ebben nincs segítségemre, mert nálam is rosszabbul 
hall. Egyébként a Ciganu-oldalon csend van, s ezért elfogadom 
kísérőmnek azt az ajánlatát, hogy menjünk már egyszer a felső 
ösvényen végig, ahol még nem jártam. Az ember ilyenkor csak 
találomra határoz, és véletlen szerencse, ha a döntés helyes és 
sikert eredményez. Ebben ma, sajnos, megint balszerencsém 
irányított. Amikor a második árok fölött járunk, hallom, hogy a 
nagy vágás alsó sarkában, ott, ahol tegnapelőtt reggel és este 
lestem, vígan bőg egy bika. Valószínűleg az a koronás, amelyet 
ott már láttam. Ha az alsó ösvényen maradtam volna, hamar 
oda érhettem volna a közelébe. A felső ösvényen azonban nagy 
időveszteséggel, túl nagyot kellett Rusaja felé kerülnöm. A 
bika ott lent, a sarokban egyre bőg. A vágás nyugati szélén, a 
Rusaja-völgy fölött, az öreg fenyvesben, sietősen ereszkedem 
lefelé, de közben tudom, hogy elkésem. 7 órakor a bika már 
bőgött, de mire l/48-kor a sziklán, szokott leső- és 
kilátóhelyemre érek, a bikának hűlt helyét lelem. Elhallgatott és 
valamerre elvonult. 8 óráig maradok, és a csigával bőgve 
szeretném ingerelni, de hiába, nem mutatkozik. Aztán 
lemegyek Rotundáig, a hídhoz és gyalog ballagok le Tibou-ra a 
szekérhez. Tehát nem láttam ma reggel nagyvadat, csak egy 
szalonkát és egy császármadarat röptettem fel. Az idő egész 
reggel borús és nagyon hűvös maradt. Időnként nehány 
pillanatra a vonuló, gomolygó felhők között felláttam az 
Ünőkőre és szomszédaira. Valamennyinek a tetejét hó borítja.
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Jacob Candrea ma reggel is a Magurában volt halígatózni 
és figyelni, és izgatottan vár Tibou-n a szekérnél. Azt mondja, 
ha vele lettem volna, meglőhettem volna a Ciganu-ra való 
nagy bikát. A hatvankettes vágásban volt egy tehénnel és 
borjúval. Vagy 150 lépésről nézte. Igen nagy tizenkettes vagy 
tizennégyes agancsa van. Délután tehát oda megyek, mert 
bármilyen más bikánál többre becsülném, ha mégis sikerülne 
elejtenem. Örülök, hogy még az én területrészemen van, és 
hogy tudjuk, merre jár. De már csak egy tehene van, sietni kell 
az elejtésével, mert ha ez a tehene is felhagy az üzekedéssel, a 
bika továbbáll, más tehenet keres, csavarog.

Délután %5-kor Ciganu felől jövet -  és útközben egy 
helyen három császármadarat felröptetve -  a hatvankettes 
vágás felső szélére érek és felmászom a lesállványra. Ezúttal 
Jacob Candrea van velem, aki ma reggel ezen a helyen a bikát 
látta. Komisz hideg szél fúj, és egyáltalán borús, ködös, 
nyirkos, barátságtalan idő van. A felhők alacsonyan járnak, 
egyre lejjebb ereszkednek és a hegyek tetejét eltakarják. 
Később vékonyan szemereg az eső. Amikor itt-ott rövid időre 
egy darab hegytető a felhők között láthatóvá válik, meglep 
fehérsége a frissen esett hótól. Leshelyemről végiglátok az 
egész Magurán és a messzelátóval kutatom a vágásokat.

‘/2Ó-kor a völgy hátsó részéből hallik egy bikabőgés, aztán 
nemsokára egyre gyakrabban és felém közeledve bőg két bika, 
s végül már három bika bömböl, ordít egymás szavába vágva. 
Sajnos olyan messze tőlem, hogy becserkelésükre besötétedésig 
nem futja az időből. Én is bőgök nekik, a bikák vígan felelnek, 
de nem veszem észre, hogy közelebb jönnek. A Ciganu felől is 
hallok egy bőgést. A hangverseny azonban csak fél óráig tart, 6 
óra után a bikák egyszerre elhallgatnak. Olyan hideg van, hogy 
majdnem a fogam vacog. Már alkonyodik, amikor nem messze 
tőlünk, a hegyháton, az erdőszélen egy bika egyet morog, majd
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kilép a vágásba és egyenest felénk tart. Jókora, vastag szárú, 
nyolcas vagy tízes agancsa van. Még Maróton is habozás nélkül 
meglőném, de itt, most már csak nagyobbat akarok lőni. A szél, 
sajnos, szagunkat éppen felé viszi, a bika vagy 80 lépésnyire 
hirtelen megtorpan, felkapja fejét, szimatol, majd megfordul és 
futva távozik.

‘/27-kor a világosság fogytán van, és örülök, hogy lejöhetek 
a magasülésről és mozgással védekezhetem a hideg ellen. A 
fiatalosban sötéttel, Tibou felé leereszkedve, egy vonuló 
szarvasbikára adunk. Nem messze alattunk zörög, majd a 
Ciganu felé tartva bőg. Ez az ötödik ma este hallott bika.

Szeptember 28. Csillagos az éjszaka, amikor Carlibabáról 
szekéren indulok, aztán lassan mind jobban beborul az ég, de a 
hideg tart. Felmászunk a Ciganu-oldal első vágása fölé, és ott 
virradatig várakozom és hallgatózom. Nem hallani egy kukkot 
sem, tehát feljebb kerülök, és 6 órakor, amikor már tisztán látni 
lehet és lőni lehetne, a hatvankettes vágás felső szélén 
felmászom a lesállványra. Ott vagy negyedórát üldögélek, 
fázom és a messzelátóval végigkeresem az egész Magurát, de 
nem látok és nem is hallok semmi vadat.

Úgy vélekedem, hogy ha a nagy bikám -  amelynek bőgését 
tegnap este a Magurában alighanem hallgattuk -  már nincs 
tegnapi helyén, bizonyára visszament a Ciganu-ra. Mi is 
visszatérünk a tetőn a szálásba, majd a két Ciganu-árok között 
leereszkedünk az alsó ösvényre. Közben már halljuk, hogy a 
nagy vágásban bőg egy bika. Gyanítom, hogy a vágás alsó 
sarkában ismert, és egyszer messziről látott, koronás bika bőg 
ott. Kilépünk, és sietek a második árokból kikapaszkodni a 
nagy vágás szélére, de erről a bikáról rendesen lekésem. 7 
órakor még bőgött, de mire felérek a sziklás gerincre, %8 van, s 
a bika hallgat. Nem is látjuk sehol. Nagyon hidegen fúj a szél,
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ezért nemsokára visszafordulunk és lemegyünk Tibou-ra. 
Közben, VS felé hallom, hogy a bika a vágás sarkában megint 
bőg.

Délelőtt 10 óra felé -  hazafelé jövet -  Carlibaba fölött, a 
Beszterce túlsó partján, a réten egy ember integet, hogy álljunk 
meg. Aztán átkiált hozzánk, hogy odaát, a rét fölött egy fenyves 
fiatalosban egy bika éppen javában bőg. Előre látom, hogy 
hiába mennék oda, tehát csak Candrea vadőrt küldöm át az eset 
kivizsgálására, jómagam behajtatok a faluba reggelizni. Később 
beállít hozzám a vadőr és mondja, hogy a bika abban a darab 
fenyves sűrűségben csakugyan bőg, de látni bizony nem lehet. 
Ezt lövésre kapni külön feladat lenne, amivel vesződni ma 
délelőtt már nincs kedvem.

Déltájt beállít a házba -  ahol lakom, amely a környéken 
vadászó uraknak alkalmi szállásuk -  Rumbach Pista és meséli, 
hogy reggel l/28-kor a Magura-völgy legfelső részében, vagy 
300 lépésről, egy derék bőgő bikát megsebzett, s ezt délelőtt 
nyomozták, délután pedig vérebbel fogják keresni. Attól tartok, 
hogy az én nagy bikám Ciganu-ról került oda és járt pórul 
Rumbach Pistával.

Délután lehajtatok a Rusája-patak torkolatáig. Ott a 
szekérrel átkelek a Besztercén és felmászom a leshelyemre, a 
Ciganu nagy vágásának alsó sarka és az öreg fenyves között 
lévő sziklára. Reggel ezen a tájon bőgött a bika, remélem, hogy 
este ott meglátom.

Az egy helyben üldögélés már nem esik jól, mert hideg 
van. A hegytetőket borító hó nagyon lehűtötte a levegőt. Az 
ember a levegő frisseségén és szagán szinte érzi a havat.

3A6  felé megszólal egy bika rézsút mögöttünk, a Rusája- 
völgy oldalában, ahol nem messze tőlünk egy darab vágás van. 
Később még egy bika bőg az előbbi közelében. Aztán messze 
mögöttünk, a Rotunda irányában is rázendít egy bika. Nem
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akarok helyemről elmozdulni, nem akarom a Rusája oldalában 
bőgő két bika becserkelését megkísérelni, egyrészt mert 
lehetségesnek tartom, hogy azok felém, illetve a nagy vágás 
felé vonulnak, és útközben a szálas fenyvesben 
észrevehetnének és elriadnának, másrészt a belopásra már az 
időből sem futja. Tehát helyünkön maradunk és sötétedésig, 
'/27-ig, csendben üldögélve várakozunk. Természetesen nem 
látunk semmit, mégis elhatározzuk, hogy holnap virradással 
megint ott kezdjük a dolgot.

Rumbach sebzett bikája nem lett meg. Ebből az a tanulság, 
hogy az ember ne lőjön 300 lépésről bikára.

Candrea este jelenti, hogy a Magura nyugati oldalán, az 
egyik vágásban, egy magányos, derék bika sokáig egy helyben 
álldogált és jól bőgött.

Szeptember 29. (vasárnap) A régi jó időben ennek a 
hónapnak és általában a szarvasbőgésnek mindig 
legszerencsésebb, legsikeresebb napja volt. Most is várok tőle 
sikert, és reménykedve hajtatok ki '/25-kor az úgynevezett 
faluból. Egy óra múltán a Rusája-patak torkolatánál vagyunk, 
és még sötéttel kapaszkodom fel tegnap esti leshelyemre, a 
vágás szélén a sziklára. Az ég tisztára kiderült, csillagos, jó 
hideg van, a fű és moha deres, s a bika jól bőg nem messze 
fölöttünk, a szálasban, a Ciganu és Rusája határvonalán. Aztán 
messze lent, a nagy vágásban is kétszer szólal meg egy öreges 
beszédű bika. Amikor megvirradt, és a vágásban semmi vadat 
sem látunk, a fölöttünk bőgő bika felé cserkelünk. Ámde 
ugyanakkor a bika elhallgat; utolsó egy-két bőgéséből tudom, 
hogy elindult a Rusája felé. Hiába lopakodunk utána, csak friss 
nyomait látjuk és szagát érezzük.
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A nap felkelt és melegen tűz az erdőre. A Ciganu alsó 
ösvényén cserkelünk vissza Tibou irányában. Amikor 
leereszkedem az első árokba, a túlsó, keleti oldalon, a 
szálasban egy tehén riaszt. Megnyugtatására néhányszor bőgök. 
Aztán megkeresem a messzelátóval és sokáig elnézegetem a 
borjával álldogáló, felém figyelő, tétovázó, majd lassan 
hegynek vonuló tehenet. Ezzel már nincs bika, bizonyára be 
van fedezve, s már nem üzekedik. Első jele a rigyetés 
elmúlásának. Délelőtt 5410-re érek le Tibou-ra az odarendelt 
szekérhez. Megint csaknem kellemetlenül meleg van.

Délután Candrea vadőrrel a Magurába megyek. Tibou felől 
alulról megyünk egy darabon a völgy aljában, a patak mentén 
fölfelé, majd jobbra térünk és az öreg fenyőerdőben 
kapaszkodunk rézsút hegynek. Az idő még csak /45-re jár, 
mégis már hallunk két bikát bőgni. Az egyik fölöttünk, a 
szálasban bőg, a másik a völgy másik oldalán, a keleti lejtőn, 
magasan fönt, a tarvágásban felelget. Iparkodunk az öreg 
szálasból kijutni a hatvankettes vágás alsó részébe. Ott mindjárt 
kinézek magamnak egy alkalmas helyet, ahol elbújhatunk, s 
ahonnan jól látunk, és támasztva lőni is lehet. Málnabokrok és 
fiatal fenyők között, magas fűben, egy tuskó mögött 
meglapulok és várom a jó szerencsét. Először megkerestük a 
messzelátóval a túloldalon bőgő bikát. Nehéz feladat a sok 
tuskó és farönk között a hasonló színű környezetben 
megtalálni. Légvonalban legalább 5-600 lépésnyire van tőlünk. 
Végre megtaláljuk és sokáig elnézegetjük. Elég nagy, koronás 
agancsa van, tizenkettes vagy tizennégyes, de úgy látom, hogy 
ezen a vidéken csak középszerű. A velünk egy oldalon bőgő 
bikát várjuk ki a vágásba, de nem mozdul ki a szálasból, csak 
folyvást egy helyben bőg. Sőt úgy rémlik, hogy ott ketten 
vannak, mintha egy kontárbika bőgésébe időnként egy 
komolyabb hang is beleszólna. A földön fekve lapulunk,
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várunk és fázunk. A két bika, az egyik a mi oldalunkon, a 
másik a túloldalon, szünet nélkül felesel egymással, és a 
pataknak tartva, lassan lefelé vonul. Ha leérnek a völgy aljába, 
ma már nem jutok közelükbe, a mi oldalunkon lévő bika pedig 
a szél irányába kerül és szagot kap. Megkísérlem magam felé 
csalni. Előveszem a csigát és nehányat bőgök. Hallom, hogy a 
bika felém fordul és bőgve közeledik. Majd recseg-ropog a 
szálasban a hulladék ág, és nehány perc múltán megjelenik a 
vágásban a bika. Megpillantása csalódást okoz. A már ismert 
nyolcas, amely a minap ugyanannak a vágásnak felső részén 
szagot kapott tőlünk, amikor a lesállványon ültünk. Szép vastag 
és elég nagy agancsa van, de csak nyolcas. Odajön hozzám 
vagy 60 lépésre, felém fordulva bőg, aztán folyvást bőgve halad 
el mellettem és kiballag a vágásba. Utána nem jön semmi, és 
ahonnan jött, a szálasban is csend van. Ellenben a túloldali bika 
talán még becserkelhető, bár a világosság már gyorsan fogy. 
Felkerekedünk, és, nem sokat törődve a zajjal, amelyet 
kénytelen-kelletlen okozunk, az ugyancsak lefelé tartó bikával 
szemben, lesietünk a patakhoz. Közben folyvást bőgök, s a bika 
egyre felel. A dolog jól sikerült, s a bikát meglőhettem volna, 
ha közben be nem esteledett volna. Leértünk a szálasban a 
völgy aljába, és velünk szemben, a letarolt oldalon, legfeljebb 
150 lépésre bőgött a bika, de meglátni már nem lehetett. 
Ugyanakkor fölöttünk, ugyancsak a szálasban, ahonnan a 
nyolcast bőgésemmel kicsaltam, csak egyet szólt egy bika, de 
hanglejtéséből mindjárt tudtuk, hogy az az öreg, valószínűleg a 
Ciganu-ról ide átköltözött, keresett nagy bika.

Szeptember 30. Csillagos az ég, fehér a dértől a fű és jó hideg 
van, amikor, még sötéttel, a Magura-völgyön fölfelé ballagok. 
Virradás előtt úgy hallom, hogy ugyanaz a helyzet, ami tegnap 
este volt. Három bika bőg ugyanott, ahol tegnap bőgött. Sajnos
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igen korán, még virradás előtt elhallgatnak, s mire az ösvényen 
kiérek a hatvankettes vágás alsó részére, az egész Magurában 
egy hang sincsen. Nincs mihez fognunk, hát letelepedünk a 
vágásban tegnapi helyünkre és várakozunk. Egyszerre Candrea 
izgatottan mondja, hogy tőlünk vagy 200 lépésnyire nyugatra, a 
következő kis gerinc mögött három tehén vonult sietve 
hegynek, a gerinc takarta őket, csak fejüket látta. Nem tudom, 
miért siettek, talán észrevettek bennünket, talán valahol 
alattunk voltak és szagot kaptak. A szél ugyanis egyenest lefelé 
fújt.

A vágásnak ezen a részén ösvény vezet át, ezen iparkodom 
a gerincen átjutni, hogy a következő hajlatba lássak. Odaérve 
azonban nem látok semmi vadat, a tehenek közben megléptek.

Visszamegyünk előbbi helyünkre. Odahallik egy bika 
bőgése. A hang a vágás északkeleti, legfelső sarkából jön, 
ahová tőlünk oda sem lehet látni. Bár a dolognak nem sok az 
értelme, mert nagyot kell odáig kapaszkodni, mégis rátérünk a 
felső ösvényre, amely a vágáson át rézsút felvezet körülbelül az 
északnyugati sarkába. Útközben folyton felnézünk a másik 
felső sarokba is, és Candrea egyszerre csak megint izgatottan -  
mert mindig vadászláza van, amikor vadat lát vagy hall -  
mondja, hogy egy bika agancsát látta ott fönt, a sarokban, a 
növényzet fölött mozogni. Felnézek a messzelátóval, de nem 
látok semmit.

Végre felérünk a hegyhátra, az öreg fenyves szélére. Oda 
meg a Ciganu oldalából hallik egy bika bőgése. Erre nem 
késünk a vágás szélén, ahová már melegen tűz a nap, hanem az 
ősfenyvesben leereszkedünk a Ciganu felső ösvényére, és erről 
felülről nézünk be az első, majd a második árokba. Hiábavaló 
fáradság! A bika már régen elhallgatott -  azt sem tudjuk, hol 
bőgött - é s  nem látunk semmit. Tehát befejeztük reggeli
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cserkészetünket és leereszkedünk a gyalázatosan meredek 
ösvényen Tibou-ra.

Délután Rudolf Hauser a kísérőm, mert Jacob Candreát 
más vadászvendég számára elkérték tőlem. Nagy melegben 
megint felmegyünk a Magura-völgybe, és 3/45-kor a 
hatvankettes vágásban lesbe ülünk ugyanott, ahol tegnap este 
Candreával ültem. Mennyire más azonban a helyzet ma, mint 
tegnap volt! %6-ig az egész Magurában egy hang sincsen. 
Aztán odaát, a völgynek velünk szemben lévő, letarolt oldalán 
kezd bőgni egy bika. A messzelátóval megkeressük, ami nem 
könnyű dolog, és nézegetjük. A hangja mély és rekedt, de 
bőbeszédűsége, alakja és hitvány agancsa elárulja ifjúságát. 
Bőgök neki, hogy a környék esetleges más bikáit is ingereljem. 
Csakugyan meg is szólal jó messze, a vágás északnyugati sarka 
irányában egy bika. Aztán vagy félórát tart a „trió”, mind a 
hárman szorgalmasan bőgünk, az egyik bika a túlsó oldalon, a 
másik rézsút fölöttem -  és a kettő között jómagam. Az utóbbi 
bika felénk tart, de ennek a hanglejtése is ifjú korra vall. 
Amikor sötétedik, elhagytam helyemet és már bent járok az 
öreg fenyvesben, hallom, hogy ez a bika a vágásban, leshelyem 
közelében bőg.

Letelt tehát szeptember hava. Ebben a hónapban Maróton 
tizenhét, itt Beszterce-Naszódban pedig huszonhat 
cserkészetem volt. Az eredmény, sajnos, felette gyenge, és ma 
még úgy látom a dolgot, hogy jobban jártam volna, ha Maróton 
maradtam volna.

Október 1. Első reggelim hajnal előtt, /44-kor egy fürt szőlő, 
egy vajaskenyér negyed hagymával és két pohár rumos
citromos tea. Dohányzacskómban délelőtt 10 óráig -  amikorra 
vissza szoktam jönni -  elég dohány van. 4 órakor az udvaron 
még olyan sötét van, hogy lámpással keresem meg a szekeret.
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De azután az ember megszokja a sötétséget, amelyet ma éjjel 
egyébként a köd világosít. A köd ugyanis fehér és határozottan 
enyhíti az éjjeli sötétséget. Amikor Tibou felé haladunk, 
fölöttünk szétoszlik a köd, csillagokat és hegycsúcsokat látunk. 
A Magura-völgy torkolatánál leszállók a szekérről, a rozoga 
fahídon átmegyek a Besztercén, és, nem tudom már, 
hányadszor, felkapaszkodom a meredeken hegynek vezető 
ösvényen, a Magura és Ciganu között, az élre. Útközben 
felzavarok egy szalonkát; a jól ismert hangon ijedezve kel 
előttem szárnyra. A derengés még csak a kezdetén van, amikor 
a Ciganu oldalán az első vágás fölött álldogálok és 
hallgatózom. Az egész Ciganun csend van, hanem fölötte, a 
hegyháton, jó messze egyet bőg egy bika. A vágás fölött egy 
darab ősfenyvesben feljebb mászunk, feljutunk a tetőre, és 
napkelte előtt a hatvankettes vágás felső szélén felmászom a 
lesállványra. Az egész Magurában is csend van, és alattam a 
vágás üres. Felkel a nap és vakítóan tűz velem szembe.

Ilyenkor, a bőgés vége felé csavargó, kereső bikák vannak, 
ezeket néha sikerül a bőgés utánozásával az emberhez csalni. 
Ezzel a gondolattal kezdek a csigával bőgni. A korábban már 
hallott bika a hegyhát folytatásán, messze az erdő fölött, egy 
letarolt hegycsúcs oldalában felel. Még egyszer-kétszer 
ingerlem, aztán lemászom a lesállványról és a hegyháton, az 
öreg fenyvesben, egy ösvényen iparkodom gyorsan a bőgő bika 
közelébe jutni. A bika folyvást bőg -  bár az idő már '/28-ra jár 
és jó meleg van -,sőt még egy bika is felesel vele a közelében. 
A bőgés egyre úgy hangzik, mintha már egész közel járnék a 
bikához, ezért nagy óvatosan csak akkor lépek gyorsan 
nehányat, amikor a bika bőg, és rögtön megállók, és csak a 
szememmel keresem az ősfenyvesben, amikor hallgat. Aztán 
mintha a bika távolodna, egyre messzebbről hallik a bőgése.
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Iparkodom utána, kijutok az öreg szálas szélére, és alulról 
rálátok egy magas hegycsúcs vágásborította oldalára. A bika 
valahol ebben a vágásban bőg. Mindjárt meg is látom és a 
messzelátóval vizsgálgatom. Rézsút fölöttem, vagy 250 
lépésnyire van tőlem. Derék tizenkettesnek nézem. A bika 
lassan ballagva és meg-megállva, a hegyoldalon keresztbe 
haladva, jön felém és közben egyet-egyet bőg. Alatta egy borjút 
látok vele párhuzamosan futni. Lehasalok egy korhadt tuskó 
mögé, feltámasztáshoz és lövéshez készülök, de a bika éppen 
egy köztem és közte fele távolságban lévő, nagyobb 
fenyőcsoport takarása mögé jut. Ha haladása irányát betartja, 
mire takarása mögül előkerül, valamivel még közelebb, 
fölöttem talán 220 lépésnyire lesz tőlem.

Lövésre készen fekszem a földön a tuskó mögött és várom, 
hogy a bikát ismét meglássam. Várom, várom, de hiába várom. 
A fenyőcsoport mögött látatlanul még néhányszor bőgött, aztán 
elhallgatott, s hogy hová lett, mit mívelt, nem tudom.

Ezt a bikát hallhattam ugyanezen a tájon tegnap este is 
bőgni, tehát úgy látszik, ennek most ez a helye. Mivel engem 
nem vett észre, valószínű, hogy nem messze, ott, ahol szemem 
elől tűnt, lefeküdt. De még ha a fenyőcsoport takarása mögött 
felkerült a hegyhátra és nappalra átvonult a túlsó oldalra, 
valószínű, hogy estére visszajön. Mindenképpen célszerűnek 
látszik a bikát délután is lesni. Ámde Carlibabára, szállásomra 
menni másfél óra menetelés lefelé és fél óra kocsizás, aztán 
vissza fordítva; fél óra kocsizás és másfél óra komisz 
hegymászás. Inkább lemondok a második reggeliről, utána a 
kényelmes pihenésről az ágyban, majd az ebédről, lemondok -  
dohány híján -  az egész napi pipázásról, leheveredem ott, ahol 
vagyok, sütkérezem, alszom, majd írom ezt a naplót, és várom,
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egész nap várom az estét és a lövés alkalmát erre a bikára. Mert 
e körül fordul most minden, a lövés alkalma körül.

A hegyoldal, amelyen ülünk, már korán délután árnyékos 
és elég hűvös. A szél ide-oda fuj, egyre irányt változtat, 
kavarog, s ez nekünk gondot okoz. Elmúlik a délután is, 
ahogyan nagy csendesen, nyugalmasan elmúlt az egész nap, 
alkonyodik, várva várjuk a bikát, vagy legalább a hangját, de 
bizony hiába várjuk. Az egész Magurában ma este egy hang 
sincsen, és V 2 I - V .0 X  csalódottan, korgó gyomorral távozunk 
leshelyünkről.

Amikor sötéttel Tibou-ra érünk, halljuk, hogy a Ciganu 
első vágásában, ahol nemigen szokott szarvas lenni, bőg egy 
bika.

Október 2. Az idő változatlanul nagyszerű, az éjjelek 
csillagosak, hajnalonként hideg van és deres a fű, nap közben 
pedig akár meztelenül is lehetne sütkérezni. Ma elemózsiát 
viszek ki magammal, hogy az egész napot kint tölthessem, 
valami magaslaton, fenyők árnyékában.

Még csak halványan kezd derengeni, amikor az első 
Ciganu-vágás fölött hallgatózom. Valahol a második árokban, 
vagy a nagy vágásban csak egyet szól egy bika. Hanglejtése 
nagyon ismerősnek tetszik. Alighanem az öreg bika. De nem 
szól többet, egyet sem, hiába várom és hiába szólítom meg a 
csigával. Bár mostanában a Magura nyugati és északi oldalai 
jobbak a Ciganunál, és tervem az volt, hogy a hatvankettes 
vágás fölé, a lesállványra megyek, mégis helyesebbnek tartom, 
hogy a hallott hang után menjek. Utóvégre is ott kell a bikának 
lennie, ahol bőg. Ezzel az elhatározásommal azonban rosszul 
járok. A Ciganu-oldal végigkeresésével eltelik a reggel legjobb 
része, és egész Ciganuban nem látok és nem hallok semmit. 
Aztán az alsó cserkészösvény folytatásában nagyot mászom a
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Ciganu és Rusája-völgy között a gerincen hegynek, és 
felkerülök arra a hegycsúcsra, amelynek keleti oldalában tegnap 
reggel a bikát láttam. Végül leereszkedem a vágáson át az öreg 
fenyves szélére, oda, hol tegnap az egész napot töltöttem. Ott 
‘/ilO-kor leheveredem, reggelizem, naplót írok, sütkérezem és 
alszom. Nem láttam egész reggel semmi vadat, a Rusájában 
hallottam még egy bőgést.

Biztos, hogy itt nagyon kevés a vad, és ami van, az 
borzasztó kósza, éber és félős, amit talán főképpen az aránylag 
sok farkas okoz. Azért itt öreg bikát rendes távolságon belül 
lövésre kapni ritkán és csak a véletlenül sikerül. Tervszerűen 
vadászni itt alig lehet, mert az esemény, a helyzet, az alkalom 
nemigen ismétlődik meg. Az egyik nap látott bika másnap már 
tudja Isten merre jár. Azért lőnek itt a vadászok képtelen 
távolságokra, mert nem akarják elszalasztani a lövés ritka 
alkalmát. Ez pedig nem kedvemre való dolog.

Biztos, hogy nagy öröm és elégtétel itt egy elejtett öreg 
bika mellett állni, és pompás trófea az agancsa, de viszont jól 
van az úgy, hogy a vadászásnak könnyebb, élvezetesebb, 
kevesebb testi fáradsággal járó, sikeresebb más módja is van. 
Mert ha csak így lehetne vadászni, ahogyan most itt tizenhat 
nap óta vadászom, bizony baj lenne a vadászat körül. Ez csak 
változatosságnak jó, hogy az ember aztán a könnyebb és 
élvezetesebb módját annál jobban megbecsülje. Ez a 
véleményem nem kényelemszeretet, de a nehézségek és 
körülményességek fokozásának örülni, badarság lenne.

Már úgy írok naplót, mintha ezt a vadászatomat befejeztem 
volna, mert valószínű, hogy holnap lesz itt utolsó cserkészetem. 
Hogy nem lőttem derék bikát, azt nem okozta semmi más, csak 
az, hogy nem vagyok szerencsés vadász. S ha nem lőttem 
volna, csak a szerencsés véletlennek köszönhetném; nagyon
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sok fáradozásomnak ugyan megérdemelt, de csak véletlen 
jutalma lenne. Tapasztalatnak ez a kirándulás jó volt, de 
boldoggá bezzeg nem tett.

Délután 6 óráig üldögélünk -  mármint jómagam és 
kísérőm, Rudolf Hauser -  az öreg fenyves szélén, a letarolt 
hegycsúcs alatt, ahol tegnap reggel azt a derék bikát láttam. Ma 
itt nem mutatkozik vad, s az egész Magurában egy hang 
sincsen. Úgy veszem észre, a rigyetés itt is már végét járja.

6 órakor felcihelődünk és lassan lecserkelünk a 
hatvankettes vágáshoz, majd azon rézsút át, le a Magura-völgy 
aljába. Nem láttunk és nem hallottunk semmit. Csak amikor 
már sötéttel Tibou-ra érünk, halljuk, hogy a máramarosi 
sarokban bőg egy bika.

Este Carlibabán, a vadászok szállásán találom a testileg- 
lelkileg letört Rumbach Pistát; nem lőtt semmit, és azt mondja, 
még csak valami érdekes élménye sem volt.

Október 3. Szokás szerint, sötéttel mászom fel a Ciganu 
elejére. A bukovinai sarokban, ugyancsak szokása szerint, 
egyre szól az uhu, a máramarosi sarokban pedig jól bőg egy 
bika. Napkelte előtt a hatvankettes vágás felső szélén felülök a 
lesállványra. Sem Ciganun, sem a Magurában egy hangot sem 
lehet hallani. Bőgésemre sem felel bika. Hiába, az 1935. évi 
szarvasbőgés véget ért. Aztán a Magura keleti oldala fölött, a 
magas gerincen, XA1 után átkukkant a nap. Verőfényes, csendes, 
enyhe októberi reggel. 7 órakor lemászom a lesállványról és 
felcserkelek a sziklás hegycsúcs alá, ahol tegnapelőtt reggel 
láttam a derék bikát! Ámde az alkalmak itt nem szoktak 
megismétlődni. A hegycsúcs letarolt oldalában sem látunk 
semmi vadat. Ott ülünk '/29-ig, aztán, megint a hatvankettes
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vágáson át, lecserkelünk a Magura-patakhoz, majd leballagunk 
Tibou-ra. Délelőtt 10 órakor megint Carlibabán vagyok.

Van itt egy öreg vadpusztító, Böhm erdőfelügyelő, akinek 
lakása a rosszul kezelt vadásztrófeák raktára. Farkast például 
már harminchármat lőtt, s ezeknek részben kikészített, részben 
csak nyersen megszárított gereznája mind ott büdösük 
lakásában. Ez az öreg vadász azt mondja, maradjak még itt, 
mert október 8-án minden bika még megszólal, s az erdő 
hangos a bőgéstől. Nem fogadom meg tanácsát, nekem elég 
volt ebből a kárpáti élvezetből.

Délután a helyzet rövid egy-két cserkészetre megváltozik. 
Ugyanis délben ebédre beállít hozzánk -  már Carlibabán 
hozzám és Rumbach Pistához -  Phiüpowicz és Grigorea, 
akikkel délután két kocsin lehajtatunk a nagy vadászbérletnek 
egyik alsó részébe, a Deáka-völgy torkolatánál lévő erdőőri 
lakáshoz. Phiüpowicz tetszésemre bízza, hogy a Deákában, 
ahol jóval több a szarvas, mint a Magurában és Ciganun, 
cserkésszem ameddig akarok, és egy bikát lőjek. Egy vadőr 
felvezet egy letarolt hegyoldalra, amelyet annyi hulladék rönk, 
tuskó, ág és efféle akadék borít, hogy az ember igazán nem 
tudja elképzelni, miképpen és miért járkál benne a szarvas. Egy 
darab zöld füves, vízszintes tisztás fölött, régi kis stinában, 
meghúzódunk, mert körülötte -  ahogyan a vadőr mondja -  
három-négy bika jár. Délután 5 órától kezdve üldögélek a 
stinában, élvezem a hangulatot, nézem az erdőborította 
rengeteg hegyvidéket és fölötte a sötét felhőtömegek vonulását, 
torlódását, gomolygását. A szél gorombán fuj, zúg és rázza az 
irtás alkalmával meghagyott, egyes nagy fenyőfákat. A vadőr is 
azt mondja, hogy egyáltalán nem remél ma szarvasokat látni. A 
szél ide-oda kavarog és minden irányban terjeszti szagunkat.

6 órakor nem messze tőlünk, de éppen a szél főirányában, 
kezd bőgni egy bika. Ingerlem a csigával, a bika rögtön felel, és
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hangjáról hallom, hogy közeledik. De egyszerre elhallgat, és 
még csak egy kis zörejét sem hallom. Szagot kapott és 
meglépett.

Amikor alkonyodással visszafelé ballagunk, az irtásban 
közel járunk a bikához. A hulladékfa tömkelegében, nem 
messze tőlünk zörög, majd egyszerre csak meglátjuk sötét 
árnyalakját, amint tőlünk vagy 150 lépésre, az ugyancsak sötét 
hegyoldal élére felkerül és csak az égbolt a háttere. Közepes 
minőségű tízes vagy tizenkettes. Sötétben ereszkedünk le 
tovább, a völgy torkolata felé, miközben alattunk nem messze 
néhányszor bőg egy bika. Este visszahajtatunk Carlibabára. 
Rumbach Pista még mindig gyengélkedik, s mialatt cserkeltem, 
a Besztercében horgászott.

Rudolf Hauser két napszámossal ma délután apróra bejárta 
a Ciganu nagy vágásának a Besztercére hajló, legalsó részét, 
ahol a szeptember 20-án megsebzett őzbakom vércsapáját 
követtük, ameddig tudtuk. Ha az akkor elveszett bak netán 
mégis elpusztult, az ember a dögszagot megérzi, és legalább az 
agancs kerülne meg. Este Hauser jelenti, hogy keresésüknek 
semmi eredménye sem volt.

Október 4. Ebben a bőgési évadban ötvenedik, itt Carlibabán 
harmincharmadik cserkészetem céljából éjjel 3 órakor kelek. 
Olyan szörnyű álmos vagyok, hogy alig tudom a felkelést 
magamra erőszakolni. Bár ne is erőszakoltam és inkább az 
ágyban maradtam volna! A sikert, a szerencsét kierőszakolni 
nem lehet. Ezt már sokszor tapasztaltam, mégsem okultam 
rajta. Knoblauch pagonyerdész lakásától 5 órakor tegnapi 
kísérőmmel, Grigorcea vadőrével felcserkelek a Deáka-völgy 
oldalába, a nagy irtás területére. Ennek szélén üldögélve várjuk 
meg a virradást. Ugyanazon a tájon, ahol tegnap este a stinában 
lesben ültünk, bőg egy bika. Messzebbről, az ösvény
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folytatásának irányából is hallik két bika bőgése, és alattunk, a 
völgy aljában is bőg egy bika. Azt mondom, kíséreljük meg a 
tegnapi leshelyünk tájékán bőgő bika becserkelését. Kísérőm 
nem nagyon bízik a dologhoz, de nem ellenezi.

Egy darabot még az ösvényen haladunk és közben messze 
alattunk egy tehenet a borjával látunk, aztán egy facsúsztató 
régi helyén felkapaszkodunk a kis rétre.

A bika becserkelése nagyszerűen sikerül. A kis rét fölött, a 
hegyoldalon, a stinától vagy 120 lépésre, az irtásban áll a bika, 
mellette két tehén legel. A stina falához lapulva nézem. A bika 
alighanem észrevett valamit, mert mereven néz felém. 
Agancsát bírálgatom, sokáig vizsgálgatom és habozok, hogy 
lőjem-e. Páratlan tizenkettes, középszerű agancsa van. Bal 
szárán rendes jégágas tízes, jobb szárán, a koronában még egy 
hatodik kis ága is van. Nemigen éri meg az árát. Mégis egy 
hirtelen elhatározással lövésre emelem a puskát, a stina hátsó 
falából kiálló gerendára teszem kis kalapomat, erre fektetem a 
puskacső végét, és röviden célozva, azzal a bizonyos fölényes 
érzéssel, hogy ez bizony könnyű lövés, megérintem a ravaszt és 

hibázok. A bika nem jelez, csak a sok hulladék fa között 
vesződve, hegynek tartva, elmenekül. Kísérőm a biztonság 
kedvéért még utánamegy, és a gerincről a túlsó hajlatban ismét 
teheneivel együtt jó egészségben látja, sőt halkan morogni is 
hallja.

Mi volt az oka hibázásomnak, azt gondolom. Alighanem a 
puskacső végének feltámasztása a gerendára volt helytelen, 
valószínű, hogy a kis kalapom nem enyhítette eléggé a gerenda 
keménységét, amely a puskacső végét felvetette. Vagy talán 
nem elég gondosan céloztam és elrántottam a lövést? Nem 
tudom biztosan. Hogy a bikának az agancsát nem viszem haza, 
s hogy az árát nem kell megfizetnem, azt nem bánom, de
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bosszant, hogy egyáltalán lőttem, és nagyon restellem, hogy 
elhibáztam. Ha már lövök, nem illik hibáznom.

Közbevetve: Nehány hasonló, érthetetlen hibázás után tíz 
hónappal később a lövöldében céltáblára lőttem, és ekkor 
kiderült, hogy öreg Mauser-puskám csöve kikopott, és a 
golyókat annyira szólja, hogy 100 lépésről még a nagy céltáblát 
sem lehet vele eltalálni. Tehát nem én hibáztam el a bikát, 
hanem a puska.

A kellemetlen eset után a kis rétről leereszkedem az 
ösvényre. Az irtásban még továbbcserkelek, és rajta túl, a 
szálasban, még két bikát hallok bőgni. Ezeknek a 
megközelítését meg sem kísérlem, mert feléjük nem vezet 
ösvény. Aztán, hogy már nagyon melegen tűz a nap, 8 órakor 
visszafordulok, lemegyek Knoblauch lakásához, mai 
szállásomra, és délelőtt megmérem és megbírálom Phiüpowicz 
és Grigorcea két-két agancsát. Pontszámúk 189,69 (ennek 
szárhossza 121 cm és terpesztése 100 %-os), 181,15; 179,30 és 
176, 92. Derék agancsok, örülnék, ha ilyet lőttem volna.

Délután nem tudom megállni, hogy kimenjek még egyszer, 
s ezúttal most már végérvényesen utoljára cserkelni. Ismét a 
Deáka oldalában, az irtáson megyek végig. Felmenet egész 
közelről egy császármadarat röptetek fel. Aztán még két bikát 
hallok bőgni, de nem látok szarvast.

Este Knoblauch erdőőr lakásától -  a szokott fuvarosom 
szekerén -  visszamegyek Carübabára vacsorázni, szállás
adómmal elszámolni, fizetni, csomagolni és Carlibabától 
elbúcsúzni.

Idetartozik még annak feljegyzése, hogy csaknem három 
heti összköltségem Romániában -  a vasúti jegy, a bika ára és 
1000 lei lődíja nélkül -  13.500 lei, vagyis körülbelül 420 pengő 
volt. Az elejtett bika ára 500 pengő, a lődíj, vasúti jegy és
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egyéb költség még vagy 150 pengő. Ez a kirándulásom tehát 
összesen körülbelül 1100 pengőbe került.

34 cserkészetem volt.
Nem láttam és nem hallottam semmit négy cserkészeten, 
nem láttam szarvast 19 cserkészeten, 
hallottam összesen 55 bikát bőgni (ami természetesen nem 
volt 55 különböző bika, mert egy-egy bikát több 
alkalommal is hallottam bőgni),
láttam összesen 15 bikát (ez sem volt 15 különböző bika, 
legfeljebb 10-12),
láttam továbbá 16 tehenet és borjút, 12 őzet (ami 
valószínűleg csak 5 darab volt), 14 császármadarat és 4 
szalonkát.

Jó lett volna még 3-4 napig maradni, mert a bikák még bőgnek, 
járnak-kelnek, a rigyetés még nem ért teljesen véget, amiről 
csak a Deáka-völgyben győződhettem meg, ahol elég szép 
számmal van szarvas. No de a magam számára az eredményt 
ezúttal már nem akarom kierőszakolni, Rumbach Pista pedig 
annyira kedvetlen és testileg legyengült, hogy mindenképpen 
haza akar menni.

Idetartozik végül annak feljegyzése is, hogy gyorsan és 
könnyen kerültünk haza. Október 5-én reggel, /46-kor 
Carlibabáról bérelt gépkocsin indultunk Borsára. Onnan 9 
órakor indult a vonat Máramarosszigetre, aztán Szatmáron 
utaztunk át, Érmihályfalván jöttünk át a határon, Debrecenen 
már beülhettünk az étkezőkocsiba uzsonnázni, és 9 óra után 
Budapesten, a Nyugati-pályaudvaron voltunk.

A nagy eredménytelenség után mégis az a vágyam, hogy 
ezt a kirándulást jövőre megismételhessem, és Carlibabán még 
lőhessek egy-két derék kárpáti bikát.
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Esztergom 
(Esztergom megye)

Október 11. (péntek) Délután 5 óra felé, amikor a nappali 
világosság az erdőben már javában fogy, s a mezőn is már 
alkonyodni készül, érkezem autón Brandtékkal a barátkúti 
vadászházhoz. Azt mondják itt, hogy a szarvasok most 
éjjelenként csapatosan járnak ki a mezőre, főképpen egy darab 
répaföldre. A vadőr az elmúlt éjjel holdvilágnál, 10-11 óra 
körül, tehenek társaságában, több csoportban, vagy hét bikát 
látott a répán, közöttük egy kiválóan derék, koronás bikát. Azt 
hiszik, hogy ez ugyanaz a bika, amelyre tavaly ilyenkor is 
vadásztam. A répaföldön, a dűlőút mellett, a mező derekán van 
egy cseresznyefa, erre vagy három méternyi magasságban ülést 
szereltek. Erről a leshelyről kellene a nagy bikát ma éjjel 
meglőnöm.

Az időjárás annyira kedvező, hogy jobb már nem is 
lehetne. Egész nap csaknem nyári, verőfényes, meleg idő volt, 
estefelé egy kis enyhe déli szél fúj, és lÁ6-kor kel a hold. A 
vadőr azt ajánlja, hogy csak 7 órakor üljek fel a lesfára, mert a 
szarvasok az elmúlt estéken mindig csak 9 óra után jöttek ki az 
erdőből a mezőre.

Azzal az érzéssel és gondolattal álltam rá Brandt Vilinek 
erre az ajánlatára, hogy hátha bolondjában még itt lövök 
könnyűszerrel egy derék bikát, miután ez a Vértesben és 
Beszterce-Naszódban összesen 27 napi fáradhatatlan és 
rendületlen vadászásom ellenére sem sikerült.

7 órakor végtelenül hangulatos, csendes, holdvilágos, 
enyhén hűvös októberi éjjel indulok a vadászháztól a Barátkúti-
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völgyön lefelé, illetve északnak, és tőle vagy fél kilométernyire 
felülök a lesfára.

A sikernek minden feltétele megvan. Csendes, holdfényes 
az idő, a szél gyengén fuj délről, a szarvasokat pedig főképpen 
ugyancsak délről és kelet felől várhatom. Később időről időre 
bárányfelhők lepik el az égboltot és rövid időközökre 
elhomályosítják a tájat, mégis vígan meg lehetne lőni a nagy 
bikát, ha 100 lépésen belül mutatkozna.

Az ülés a lesfán úgy készült, hogy délnek fordulok, tehát a 
vadászház felé nézek. Meglepetésszerűen már 8 órakor látok a 
közelemben vadat. Három fiatal bika egyszerre csak vagy 80 
lépésnyire előttem van és lassan vonul tőlem jobbra, a 
répaföldre. A vadászház felől, a szabad mezőn jöttek, mégsem 
vettem őket előbb észre, csak amikor már közelségembe értek. 
Ugyanakkor a répán túl, a kukoricából egy róka sompolyog ki, 
megáll, s a bikák és a róka vagy húsz lépésről nézegetik 
egymást. A róka nem fél a szarvasoktól, milyen eszeveszetten 
menekülne, ha emberrel találkozna ilyen közelről. Félelmét az 
embertől és közönyét a szarvasokkal szemben vajon lehet-e 
mással, mint az ösztönnel, örökölt érzékekkel magyarázni? 
Mégis vannak szobatudósok, akik az ösztönt tagadják. A bikák 
vagy 30 lépésnyire alattam megállnak, répát kotornak ki a 
földből és hangosan ropogtatva fogyasztják el. Sajnos, nem 
érdemelnek golyót. Az egyik nyolcas, a másik nyársas, a 
harmadiknak az agancsát a holdvilág ellenére sem tudom az 
éjjeli homályban meghatározni. Ez a három bika vagy másfél 
órát szórakoztat. Valamitől megijednek, a vadászház irányába 
elfutnak, majd visszafordulnak és tőlem balra látnak hozzá a 
répa megdézsmálásához. Egyikük azonban félkörben mögém, 
tehát szél alá ikerül, szagot kap és sietve a Kerekberek felé 
vonul. A másik kettő egy darab idő múlva délkeletnek tartva, 
vagy 200 lépésnyire, elballag és a szántáson lefekszik.
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9 óra felé mögöttem -  a falusi ember szójárásával fölöttem, 
mert tőlem északra -  bikák verekednek. Jól hallom agancsuk 
összeverődését. A messzelátóval odanézve, vagy 200 lépésről, 
három szarvast látok. Ezek közül az egyik felém jön és 'AlO 
felé tőlem balra, vagy 60 lépésnyire, a répaföldön vonul át. 
Agancsát csak nagyon homályosan látom. Biztos, hogy nem 
koronás, csak valami középszerű nyolcas vagy tízes. Ez a bika 
is körülbelül egy óra hosszat csavarog, jár-kel a mezőn tőlem 
csak annyira, hogy a messzelátóval figyelhetem. Mintha 
valamit keresne, szimatol a földön, közben itt-ott valami 
keveset legel is. A vadászház felé messzire elmegy, majd 
visszafordul és megint 50 lépésre ballag el mellettem.

10 órakor északról futva jön egy derék disznó a szabad 
mezőn és a répaföld végében belép a kukoricába. Fekete alakját 
még ott is jól látom, noha legalább 120 lépésre van tőlem. 
Aztán délnek, majd nyugatnak tart, előttem vagy 100 lépésre 
megáll, a Látó-hegy felé indul, megtorpan, valamitől megijed, 
visszafordul, átfut a mezőn és a barátkúti oldalon siet be az 
erdőbe.

V211 felé tőlem délre bikák verekednek. A messzelátóval 
vagy 250 lépésről nézem őket. A két viaskodó bika mellett két 
tehén és egy borjú van. A párviadal végeztével az egyik bika 
elvonul, a két tehén és a borjú felém jön, a másik bika pedig 
habozva, meg-megállva, lassan követi őket. Viselkedése, 
óvatossága az idős bika megfontoltságára vall. Reménykedve 
várom, hogy közelebb jöjjön hozzám. Nagyon lassan ballagnak, 
a szabad mezőn sokat álldogálnak, s éjfélre jár az idő, amikor 
végre tőlem jobbra, vagy 60 lépésre, a kukoricában zörögnek. 
Sajnos, ennek a bikának sincsen érdemes agancsa. Fiatal 
nyolcasnak nézem.

Tőlem keletre, jó messze, az erdőszélen nagy csapat 
szarvas álldogál és lassan mozog ide-oda. Nem tudom őket
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megolvasni, de legalább tízen vannak. Talán ezek között van az 
a bizonyos nagy bika. Reménykedve nézegetem a szarvasokat 
és várom, hogy felém tartsanak, de úgy látom, hogy efféle 
szándékuk alig van. Közben észre sem veszem egy magányos 
bika érkezését. Egyszerre csak ott áll a répaföldön, tőlem balra, 
vagy 50 lépésre. Hátulról jött, azért nem vettem előbb észre. 
Agancsát jól látom. Sajnos, ez is csak hitvány nyolcas. Maga 
van, nem legel, csavarog és keres. Mögém kerül, vagy 80 
lépésről szagot kap, ijedten megugrik és lármásan menekülve 
nekifut az erdőszélen álldogáló szarvasoknak. Ott egy darab -  
bizonyára a csapat bikája -  kiválik a társaságból, elébe fut és 
megkergeti, míg csak be nem ér az erdőbe. Aztán a csapat 
nyugodtan tovább legel. Egy érdekes állattani megfigyelés! Az 
előlem menekülő, illetve szagomtól megrémült bika nem 
közölte -  vagy talán nem közölhette -  társaival futamodásának 
okát, a veszedelmet, különben azok nem maradtak volna 
nyugodtan helyükön.

lA l-re  jár az idő, s már két óra óta fázom. Ugyanis 10 óráig 
a levegő hőmérséklete enyhe volt, de aztán egyre hűvösebb, 
csaknem hideg lett. A hatodfél órai ülést megelégeltem. Az 
erdőszélen legelő szarvasok mind farral állanak a mezőnek, 
ezeket ugyan hiába várom. Más vadat a mezőn nem látok. A 
hold már magasan fölöttem áll, világítása gyengébb, mint az 
éjszaka elején volt. Lejövök a lesfáról és visszatérek a 
vadászházba pihenni.

Október 12. Hajnali cserkészetre nem megyek ki. Éjfél után, 1 
órakor kerültem az ágyba, semmi kedvem 5 órakor megint 
felkelni. Délelőtt 10-től 12-ig házigazdámmal, a vadőrrel, egy 
vizslával és egy tacskóval a Méhes-völgyben csak az 
erdőszélen, bokrosokban, gazosokban bokrászom. Kettőnk 
eredménye öt fácánkakas, ebből én hármat lőttem.
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Délután ‘/25-kor a vadászháztól félórányira délkeletre, a 
fiatalosban, egy nyiladékon, szakadékos völgy partján, 
lesállványra ülök. Az idő ma is derült, csendes, csaknem meleg. 
Egyáltalán nem bízom a helyhez, noha úgy mondják, hogy ezen 
a nyiladékon nemrég egy tizennyolcas bikát láttak. Amikor 
alkonyodik, '/áó-kor lejövök a lesfáról és visszamegyek a 
vadászházhoz, hogy idejekorán lekerüljek tegnap esti 
leshelyemre, a mezőn, a répaföldnél a cseresznyefára. Amikor 
az erdőből kiérek, az esti szürkületben a mezőn négy menekülő 
őzet látok.

7 órakor már ott is vagyok a cseresznyefán. Holdtölte van, 
derült az idő, időnként darabos kis felhők raja vonul fel az 
égbolton, de csakhamar megint eltűnik, és úgy, mint tegnap, 
gyengén, langyosan fúj a déli szél. Egyáltalán mostanában 
rendkívül enyhe, szép idő van. Ha az erdő nem lenne tarka, a fű 
aszott, a föld tele friss haraszttal, s a mező csupa szántás, tarló 
és száraz, zörgős kukoricaszár, az ember azt gondolhatná, hogy 
még nyár van.

8 óra felé hallom, hogy tőlem egyenest keletre, az erdő 
széle körül bikák viaskodnak. Összeverődő agancsuk csattog, s 
a zajos verekedésnek különféle egyéb hangjai is fülemhez 
érnek. Aztán múlik az idő és a helyzet rosszabbodik. A szél 
irányt változtat, kavarog, hol nyugatról, hol délről, hol meg 
északról fuj, s végül megmarad északi szélnek. Tőlem keletre, 
vagy 250 lépésnyire, az erdőszélen megint kint van a tegnap is 
ugyanott látott nagy csapat szarvas. Nem tudom miféle 
legelőjük van ott, de nem jönnek el onnan. Becserkelni őket 
nem lehet, mert az erdőszélen az ösvényt most száraz, zörgős 
haraszt borítja, ezen bizony nincs, aki zajtalanul tudna 
cserkelni.

Ezen a csapaton felül lA l 1-ig más nagyvadat nem látok. 
Egészen más a helyzet ma, mint tegnap volt. A mező tegnap
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este csupa élet volt, ma pedig kihalt, üres. Ennek nem tudom az 
okát, de már nem bízom a mai estéhez, és negyedfél órai les 
után helyemről távozom és a vadászházba megyek.

Október 13. (vasárnap) Hajnalban kelni azért nem érdemes, 
mert cserkelni úgysem lehet. Az ösvény mind csupa ropogós, 
friss haraszt. Ilyenkor a barkácsolásnak van legjobb ideje. 
Házigazdámnak ma négy vendége érkezik, és a területnek a 
Fekete-hegy felé eső részén terelő vadászatot rendez. Ezen sem 
veszek részt, mert nem szeretem társas vadászaton a golyóval 
lődöző puskák közelségét. Inkább nagyot alszom, pihenek és 
nap közben írogatok.

Sajnos, borús időre ébredek, és félek, hogy ma az esti, 
illetve az éjjeli les nem lesz eredményes. Pózna erdőőrrel 
délelőtt mégis elmegyek arra az erdőszélre, ahol már két éjjel a 
nagy csapat szarvast láttam. Ott a mezőnek egy sarka benyúlik 
az erdőbe. A tarlón vadrepce nő, ezen legel most a szarvas. Az 
erdő külső, déli sarkán, a vadrepcés tarló szélén van egy régi, 
rossz lesállvány, erről be sem látni a mezősarokba. Pózna 
utasításomra félórát ágakat fűrészel le, s ezzel az erdő sarkán át 
olyan rést vág, amelyen át a mező belső sarkának egy darabjára 
lehet látni. Ha csak a szél és a borulás nem rontja el a 
dolgomat, ma este ott puskavégre kapom a szarvasokat, illetve 
az ebben a csapatban gondolt nagy bikát.

Brandték mai terelővadászatának összes eredménye egy 
róka. Örülök, hogy gazdaságosabban használtam fel az időt és 
írtam.

Óvatos akarok lenni, hátha a szarvasok abban a sarokban 
már alkonyattal jönnek ki a mezőre, azért már délután l/26-kor 
ülök fel a lesállványra.

Minden feltétele a sikernek megvan. Már délután kiderült, 
holdvilágos éjszaka ígérkezik, s a szél gyengén fúj délkeletről,
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tehát az erdő sarkából kifelé, a mezőre. Bizakodva üldögélek 
magas leshelyemen. A hold csak 7 óra felé emelkedik a keleti 
látóhatárt takaró hegyhát fölé, addig az erdő széle árnyékos.

'/27-kor egy szarvas lép ki az erdőből és a vadrepcés tarlón 
egyet-egyet csipegetve, lassan kibaktat a mezőre. Alattam vagy 
30 lépésnyire vonul el. Kiér a tarlón túl a szabad mezőre, ott a 
szántáson megáll, szétnéz, felém fordulva szimatol, és az a 
benyomásom, hogy valami szagot kapott, mert visszafordul, 
megint lassan lépegetve és itt-ott csipegetve a tarlón végigmegy 
és belép az erdőbe. Hitvány bika volt, nem ilyet akarok lőni. Az 
a gondolatom támadt, hogy ez a többinek előőrse, és viszi 
nekik a hírt, hogy nem tiszta a levegő.

Az idő múlik, a hold felkel, sajnos, megint be is borul, s a 
szél megfordul. Nem is jön ki a sarokba semmi nagyvad, csak 
egy róka egerészik alattam, a barázdában.

'/29-kor a messzelátóval végigkeresem a mezőt, és 
megrökönyödve látom, hogy messze kint, a répaföldön, tegnapi 
és tegnapelőtti cseresznyefás leshelyem alatt hat szarvas legel. 
Ez aztán a bosszantó dolog! Várok még lA l 1-ig, aztán, hogy a 
borulás sűrűsödik, a holdvilág gyengül és szarvas a közelemben 
nem mutatkozik, öt órai ülés után visszamegyek a vadászházba, 
s egy órával később Brandtékkal gépkocsin hazamegyek 
Budapestre.

Felsőbabád 
(Pest megye)

Október 19. Jancsi meghívott ma délutánra egy kis „családi” 
fácánozásra. Tommy kutyámmal délben indulok hazulról
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gépkocsival. Janicséknál ebédelek, és délután négyen puskások, 
nehány hajtóval, három órát raj vonalban járjuk a kukoricásokat, 
répaföldeket és ezek körül a zsombikos réteket. Szokás szerint, 
minden tekintetben tökéletesen sikerült, nagyon kedves 
vadászmulatság. Kellemesen enyhe az időjárás és sok a vad. Az 
eredmény 80 fácán, 11 fogoly és hat nyúl. Ebből én 21 fácánt 
és egy nyulat lőttem. Este 'Al-kor megint otthon vagyok.

Görgeteg 
(Somogy megye)

Október 21. Tegnap este értem ide hétórás, gyalázatosan 
unalmas utazás után. Hajnali 5 órakor parasztszekéren indulok 
ki a községi erdőbe, ahol mostanában a dámvad állítólag 
csapatosan jár, és két-három lapátos biztosan lőhető. A jelek 
ugyan nem biztatók, mégis megkockáztatom ezt a kirándulást. 
A helybeli főbérlő tíz nappal ezelőtt ajánlotta, hogy dámlapátos 
elejtése céljából a holdvilágot használjam ki. Dámvad és 
holdvilág! A kocsis pedig, aki egyúttal vadőr is, meg boldogan 
jelenti, hogy tegnap a főbérlőnek egy kis akácost hajtott meg, s 
abban két sutával egy szép „táblás bika” volt. A területen 
végigbarkácsolva azonban nem találtak dámvadat. Nagyon 
kevés bizakodással hajtatok ki az erdőbe és nem is csalódom. 
Délelőtt 9 óráig barkácsolunk, és mindössze egy dámsutát látok 
a borjával és egy őzsutát. Most már világosan látom a helyzetet. 
Ebbe a községi legelőerdőbe a szomszédból csak hébe-hóba 
csavarog át a vad. Ezt, a bizonyára elég ritka, alkalmat lesni 
már nem nekem való dolog. Arról itt szó sem lehet, hogy az 
ember lapátosokat válogatva lőjön. Ezzel az utazással tehát 
megint az ördögnek tartoztam. Köszönhetem Kovács Gábor
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hebehurgyaságának. Déli 12 órakor vonatra ülök és este 8 óra 
után otthon vagyok.

Esztergom 
(Esztergom megye)

November 3. Brandt Vili meghívott egy kis haj tó vadászatra, 
mert azt hitte és úgy hallotta, hogy most sok nála a szalonka. 
Reggel '/29-kor indulunk gépkocsin Budapestről és '/JO-kor 
már hajtatunk. A puskások száma négy, a hajtőké hat. Az idő 
nagyszerű, olyan verőfényes, meleg, az erdő olyan tarka, a 
vadászat olyan hangulatos, amilyen éppen csak ilyenkor, ősz 
utóján tud lenni. Vadat azonban alig-alig találunk. Négyünk 
egész napi eredménye két nyúl, két fácánkakas, egy erdei 
szalonka és egy őzsuta. Én egy fácánkakast lőttem. Este 'Al
kot megint otthon, íróasztalomnál ülök.

Tahi 
(Pest megye)

November 10. Feri egy kis hajtóvadászatot rendez az erdőben 
öt puskással és tíz hajtóval, természetesen főképpen szalonkát 
remélve. Nagyszerű őszi hangulatban, verőfényes, enyhe 
időben vadászunk a sárgabama erdőben. Vadat, mármint 
kisvadat, miként ezen a területen rendesen, nagyon keveset 
találunk. Az összeredmény kilenc nyúl, három fácán, egy
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őzsuta és egy szalonka. Ebből és egy nyulat és a szalonkát 
lőttem. Ennél az egy szalonkánál többet nem is láttunk.

Esztergom 
(Esztergom megye)

November 17. Brandt Vili hajtóvadászatot rendez, főképpen 
disznóra. Reggel !48-kor indulunk Budapestről gépkocsin. 
Patyolattiszta idő van, verőfényes őszi nap. A déli szél hűvösen 
fúj és megzörgeti a száraz lombot és harasztot, mégis jólesik a 
barna erdőben leheveredni a földre és a napon sütkérezni. A 
vadőrrel és két erdőőrrel együtt heten vagyunk puskások, és 
ugyanannyi a hajtó, illetve terelő. Az összeredmény egy kétéves 
kanocska. Semmi egyéb. Én egész nap csak két őzsutát láttam, 
ezek közül az egyikre vagy 50 lépésről rálőttem, de bizonyára 
elhibáztam, mert elfutott és egyáltalán nem vérzett. Azért 
mondom csak, hogy bizonyára, mert Pózna erdőőr, aki a 
hajtásba visszamenekült sutát lövésem után még látta, azt 
állítja, hogy sebzett, mert púpos háttal, látszólag betegen futott 
el, bár csapáján egy csepp vért sem talált. Bajos ilyet elhinni, 
amikor a 9,3-es Mauserrel lőttem. Inkább attól tartok, hogy 
öreg Mauser-puskámnak, vagy nagyon régi töltényeimnek van 
valami baja, hogy ez idén ősszel annyi hibás, magas lövésem 
volt vele. Ki kell már próbálnom valami lövöldében céltáblára. 
Az őzsutát egyébként holnap még keresni fogják. Délután 4 
óráig vadászunk, a hajtásokban összesen hét-nyolc disznót, öt
hat őzet és két rókát látnak -  szarvast egyet sem - ,aztán 
betérünk a barátkúti vadászházba egy kis ebédre, és este 7 
órakor megint otthon vagyok.
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Nagykovácsi 
(Pest megye)

November 29. Tokaji Pista és Kelemen Gyula, a kisvad bérlői, 
szerény hajtóvadászatot rendeznek az erdőben. Az idén az első 
téli nap! A föld felszínén vastag réteg megfagyott, a levegő 
ködös és csendesen havazik. Nekem ez nagyon kedves 
hangulatom. A vad ezen a területen ugyan nagyon kevés, de 
annál mulatságosabb az elejtése. Öten vagyunk puskások és 
tizenhárom a hajtónk. Reggel 9 órakor kezdjük és délután 
besötétedésig vadászunk. Az összeredmény 18 nyúl és öt fácán; 
ebből én öt nyulat és egy fácánt lőttem.

Enying 
(Veszprém megye)

December 12. Körvadászat a községi területen. Götze Árpád 
vendége vagyok. Vele és Bilkei Pap Lajossal hajnali 'Aó-kor 
indulok Budapestről, és 8 órára, éppen az első kör kezdetére, 
érek Enyingre. Komor, borús, téli idő van, a földet fagyott 
hóréteg borítja, és kellemetlenül hideg, északi szél fúj. Öt kör 
alakításával eltelik az egész nap. 180 a hajtó és 30 a puskás; az 
eredményt nem sikerült pontosan megtudnom, de körülbelül 
580 nyúl és nehány fogoly esett. Nekem mindenképpen gyenge 
napom volt, egyrészt a gyakorlat híján, és régi töltényekkel 
hibásan lőttem, másrészt alig jött rám a vad. Még az egy 
puskásra eső átlagot sem értem el, és csak 15 nyulat és két
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foglyot lőttem. Pap Lajos gépkocsiján, este YilO-re érek haza 
Budapestre.

Tököl 
(Pest megye)

December 22. A házigazda, Ágoston Manó, reggel 8 órakor 
gépkocsijával értem jön és levisz Tökölre, a királyi család 
bérbe adott, uradalmi erdőbirtokára, hajtóvadászatra. 
Verőfényes téli nap. Derült az ég, süt a nap, sok a hó, és a 
hőmérséklet nehány fokkal fagypont alatt van. Nagyszerű idő 
ez vadászatra! Ágoston Manó tizenkét puskással és 60 hajtóval 
délelőtt '/210-től délután ‘/23-ig erdei hajtásokat rendez. Az 
eredmény 364 darab, ennek körülbelül kétharmada fácán, 
egyharmada nyúl, ezenfelül még csak egy vadliba és egy fogoly 
esik. Nekem közepesen jó napom volt és tűrhetően lőttem. A 
magam eredménye 25 fácán és tíz nyúl. Nagyon élveztem a sík 
erdőterületen a jól megrendezett, vaddús hajtásokat. Délután 
‘/-5-kor már megint otthon vagyok.

Lébényszentmiklós 
(Moson megye)

December 28-29. Studinka Elemér az itt szokásos, tíz- 
tizennégy vadásznap közül kettőre meghívott. A sík mezőn, 
amelyet itt-ott csak egy kis erdőliget vagy bozótos tarkít, 
naponta egy nagy vonalhajtást rendez 300 hajtóval és tíz
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puskással. Egy-egy hajtás délelőtt ‘A lO-től délután ‘/24-ig tart, 
és 14-15 kilométer hosszú, tehát nagyot kell járni, ami a puha, 
sáros talajon, a hóié áztatta szántásokon meglehetősen fárasztó 
dolog. A hó ugyanis nehány nappal ezelőtt mind elolvadt, és 
csaknem márciusi hangulatot teremtő, enyhe idő van. Időnként 
kiderül és süt a nap, hol megint beborul és vékonyan permetez 
az eső. Nyúl és fogoly itt rengeteg van. A többi puskás példáját 
követve, két fegyverrel dolgozom. Gyakorlott, nagyon ügyes 
puskatöltő emberem van, és élvezem a szapora lövöldözést. 
Mind a két hajtásbein a fal közepe táján kapok helyet, mégsem 
lövök sokkal kevesebbet a sarkokon járó puskásoknál. Az első 
nap összeredménye 798 nyúl, 134 fogoly, 47 fácán, egy őzsuta 
és egy üregi nyúl. A második napon lőtt vad pontos számadatait 
nem lehetett megtudnom, mert a hajtás befejezése után sietnem 
kellett a vasútállomásra, hogy estére hazaérjek, de ezen a napon 
is legalább 1200 darab nyúl, fogoly és fácán esett. Jómagam a 
két nap összesen 183 nyulat, nyolc fácánt és hét foglyot, 
vagyis 198 darabot lőttem. Ez volt az idén 
vadászszilveszterem, 1935-ben utolsó vadászatom.
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Az 1935-ben elejtett vad

Szarvasbika
Őzbak
Muflonkos
Erdei szalonka
Vadkacsa
Fácán
Fogoly
Nyúl
Fürj
Vadgerle
Seregély

Összesen:

2
8
1
6
1

65
20

217
1
1
2

324 drb.
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1935-ben az alábbi területeken vadásztam:

Fehérvárcsurgó (Fejér m.): 1/1,111/24-25, IV/6-7, 13-14, V/2,
8 nap.
Budai hegyvidék (Pest m.): 1/19,111/21, IV/4-5.
Bajna (Esztergom m.): 1/20.
Esztergom (Esztergom m.): 1/26-28, V/24-27, VII1/8-11, X /ll- 
13, XI/3,17, 17 nap.
Felsőbabád (Pest m.): 111/20, VIII/12-13, X/19.
Marótpuszta (Esztergom m.): 111/29-31, IV/1, VIII/14-18, IX/2- 
11,19 nap.
Nagykovácsi (Pestm.): V/9-12, 14-15, IX/29.
Görgeteg (Somogy m.): VIII/3-4, X/21.
Lajosfalva (Beszterce-Naszód m.): IX/14 - X /4,19 nap.
Tahi (Pest m.): XI/10.
Enying (Veszprém m.): XII/12.
Tököl (Pest m.): XII/22.
Lébényszentmiklós (Moson m.): XII/28-29.

13 területen összesen 87 nap.

154



Eddig a következő Nadler-vadásznaplók jelentek meg:

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 XLVI.)
1936. (Erdészettörténeti Közlemények XLVIII.)

A kiadó


	VADÁSZNAPLÓ 1935

	Fehérvárcsurgó (Fejér megye)

	Bajna (Esztergom és Komárom megye)

	Marótpuszta (Esztergom megye)

	Fehérvárcsurgó (Fejér megye)

	Nagykovácsi (Pest megye)

	Felsőbabád (Pest megye)

	Marótpuszta (Esztergom megye)

	Lajosfalva (Beszterce-Naszód megye)

	Esztergom (Esztergom megye)

	Tahi (Pest megye)



