
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
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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.
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