
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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