
cserkészetünket és leereszkedünk a gyalázatosan meredek 
ösvényen Tibou-ra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

134



vágáson át, lecserkelünk a Magura-patakhoz, majd leballagunk 
Tibou-ra. Délelőtt 10 órakor megint Carlibabán vagyok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felsőbabád 
(Pest megye)

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

Görgeteg 
(Somogy megye)

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

Esztergom 
(Esztergom megye)

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

Tahi 
(Pest megye)

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