
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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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!
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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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