
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.

56



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
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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

59



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
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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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