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Kovássy Kálmán (1873-1963)

0

Tiszafüreden született 1873. április 14-én. Édesapja Kovássy Ferenc, 
édesanyja Szabó Sarolta. Iskoláit Debrecenben,

Késmárkon és Selmecbányán végezte. Ez utóbbi helyen az erdészeti akadémiára 
az 1891-92-es tanévben iratkozott be, s az 1895. évben 

végezte el. Pályafutását a máramarosi kincstári erdőigazgatóságban1 

kezdte, ahol különböző erdőgondnokságokban szolgált 1919-ig.

1919-ben a szekszárdi erdőigazgatósághoz került, ahol 1922-ig dolgozott. 
1922-1930-ig erdőfelügyelő\ majd 1932-ig a debreceni erdőigazgatóság 

vezetője. 2 1930-ban m iniszteri tanácsosi rangot kap, s 
m int nyugalmazott m iniszteri tanácsos 1935-től Debrecen szabad királyi város 

tö?~vényhatósági bizottságának tagja.

Közéleti tevékenysége azonban leginkább a Guthi Vadásztársaságban teljesedik ki. 
Az 1930-as évektől a vadásztársaság elnöke, 1946-ban pedig 

az „ Egyesített Guthi Vadásztársaság” „ örökös díszelnökévé” választják. 3 

Az, hogy a vadásztársaságok 1945 utáni „demokratizálását” követően ténylegesen 
vadászott-e, lehetett kideríteni. Ha vadászott is, a vadásznaplója, 

lőjegyzéke en~ől nem tanúskodik.

A  két világháború közötti időben a Debreceni Vadásztársulatnak is alelnöke volt. 4

Felesége Idrányi Anna, aki a debreceni Szent Erzsébet Egyesületben 
fejtett ki tevékenységet, annak több éven át volt elnöke.

1963-ban hunyt el Debrecenben.
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Lőjegyzék és napló, 1883-1950
m

Kovássy Kálmán lőjegyzékét 1883-ban kezdte el vezetni. „A nagy vacátio alatt” 
Tiszaigar határában 3 kócsagot lőtt flóberttal, aztán [fehérjbakcsót [üstökös gé
met] í-et, míg quakvrajút (bakcsót) 6-ot. A következő évben Ebesen és 
Tiszaigaron vadászott, de ekkor is augusztusban, a vakáció idején. Az évi teríté
kén (15 darab) a legnagyobb tételt az 5 vércse elejtése jelenti, de nem tudjuk, 
hogy ekkor milyen puskával vadászott. Az első foglyot (feltehetően ekkor már 
„felnőtt” fegyverrel) 1885. július 30-án az igari határban lőtte, míg az első nyúl
ra 1886. július 23-án Ebesen került sor.

Ugyanebben az időszakban, középiskolás éveiben érte az első vadászbaleset: 
„1889. aug. 31-én este szétlőttem édes jó Apám i6os puskájának csoke boré csö
vét.” Itt hadd jegyezzük még meg - mintegy előzetesként - a következőket is: 
A mai olvasó számára ma már szinte elképzelhetetlen szeretettel emlékezik meg 
az édesapjáról („édes jó Apám”) és az apósáról („édes kis Öregem”). Ugyanez 
vonatkozik a feleségével („szeretett jó Feleségem”) kapcsolatos bejegyzéseire 
is.

Visszatérve a vadászati eredményeket rögzítő jegyzékre, Selmecet, az erdészeti 
akadémián töltött éveket kell megemlítenünk. Selmecen Kovássy-hasonlóan az 
Előszóban hivatkozott Barthos Gyulához - vadászati lőjegyzékében még őz is 
szerepel, de általában fenyőrigókat, varjakat, sőt Garamberzence határában kí
gyót ejtett el.

Az első máramarosi bejegyzése 1896. április 21-én kelt Rahón, ahol erdei szalon
kát lőtt. Ugyanezen év novemberében, majd pedig a következő esztendő októbe
rében szerepel medve is, de azokat tőrrel fogták. A fajdokon, illetve a továbbiak
ban részletesen idézett őz-, szarvas- és disznóvadászatokon kívül 1907. január 7. 
és 9-én Mannlicher golyós puskával lőtt vízirigót Terebesfejérpatakon. Ehhez, il
letve az 1912. évi vízirigó-elejtéshez a következőket kell tudnunk. A vízirigó az 
1904-ben megjelent rendelet (19.384/1904. FM. sz.) szerint védett madár volt. 
Ebbe a hibába nemcsak ő, hanem az ország (később) vezető vadászai, vadászírói 
is beleestek, s itt is rokoníthatjuk a Barthos-féle vadásznaplóval.

Kovássy Kálmán 1912. december 18-án 1000 (!) lépésről lőtt szarvastehenet. A „táv
lövésekkel” kapcsolatban hadd jegyezzünk meg valamit. A hegyvidéki, így a mára
marosi terep is megkívánja, hogy a meglátott, észlelt vadat a vadász minél előbb 
lövésre kapja. A cserkelési lehetőségek igen-igen szűkösek. A csekély vadlét
számból pedig az is következik, hogy ritkán talál újabb elejthető vadat. Tehát a tá
voli lövéseket is meg kellett kockáztatni.



1902

A Máramarosbót történt menekülés után 1920 tavaszán-nyarán vadászott elő
ször Gemencen vadkacsára. S ha már a vízivadnál tartunk, még idézünk néhány 
eredményt:

1941. VIII. 25-26. 
IX. 10.

1942. VII. 16. 
VII. 23. 
V ili. 30.

1943. X. 20.

19 vadkacsa, 
11 vadkacsa, 
15 vadkacsa, 
17 vadkacsa, 
30 vadkacsa, 
43 vadliba,

Tiszaigar
H ortobágy
K ülső-G uth
Guth
Külső- és Belső-Guth 
Hortobágy, Kondás-fenék

(Négyen összesen 154 vadlibát lőttek.)

A terítékadatokról az összefoglalót a Mellékletben közöljük, míg a vadásznapló 
egyéb bejegyzései most következnek.

1902.
május 2-án reggel a Pietrosz-havas alatt, úgynevezett Holocsenka-havas alatt fajdka- 
kasra vadásztam. A fán talán 8-10 perczig dürgött és 3 óra után 5 perczczel lerepült 
a földre, ahol kitűnően hallottam  szép dürgését. Körülbelül 150 lépésre alattam egész 
5 óráig hallgattam, de nem  közeledett. Akkor próbáltam a földön beugrani, de észre
vett, és körülbelül 110 lépésre megláttam a fejét, de már akkor mozdulatlanul figyelt. 
Elgondolva, hogy ha egy szem srét találja, meglesz, 0 sréttel odalőttem, de kimaradt 
a feje s elment. N agyon sokat fáradtam, s bár egy kicsit lehangolt, hogy sikertelen volt 
a vadászat, de kitűnően mulattam.

rakt. szám.

lakos ( f  
egy árb

gyártási 
J i .  csövü, kcikasos  —  

eéllöí l ő  fe g y v e r t  —  pieato-fy-t
E z az engedély visszavo

M . KIK. R E N D Ő R SÉ G  
K IR . R E N D Ő R SÉ G

__já r á s  fősssolgabirája .
An y a .

KA PITÁNY SÁG A,

sörétes

) jogosul: 
g yá rtm á n yú , 
.. ren d szerű , 

vadász —
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Édes jó Apámmal XII/9-én reggel nagy reményekkel kiindultunk a Guthra, amiben 
nem is csalatkoztam, mert élvezetes kettős vadászatunkban lőttünk 3 őz, 5 nyúl, 3 fá
czán és 16 fogolyt. A 3 őz közül 2-őt golyóval, az 1-ső bakot 117 lépésről alsó lapon, 
szíven, a 2-ik öreg suta 45 lépésről lapon, és a harmadikat sréttel, 40 lépésről, lapon. 
Nagyszerű volt, csak édes jó Apám keveset lőtt, hogy én annál többet lőjek.

1902. december
13-án délután Ebesről édes jó Apámmal és Széky István bátyámmal elindultunk a 
Guthra a 14-, 15-iki vadászatokra, ahol a társulat vendége voltam. Nem nagy kedvvel 
mentem, mert édes Apám is nehezen ment, s előtte már együtt nagyon is kimulattam 
magam a sok szép vaddal, de nagy lett az örömem a vadászat első napján, mert a har
madik hajtásban egy roppant sűrűség közt levő tisztásra kijött egy szép kétéves disznó 
rám, amit egy jó nyaklövéssel, 26 lépésről, a patronban levő 9 szem nagy postából 
8 szemmel találva, öreg puskám bal csövéből leterítettem. Gyönyörű volt, amikor hár
mat rulírozva mozdulatlanul maradt mellettem a szép disznó. Igen nagy örömem volt. 
Édes jó Apám is nagyon örült a szerencsémnek, mert ez egyetlen elejtett disznó volt. 
A vadászaton voltak: Szúnyoghy Sándor, Gencsy Albert és Samu, Bészler Lajos, Gráefl 
Jenő, Molnár Gyula és Jenci[P], Széky István, édes jó Apám és én. Hazaérve 15-én es
te édes kis Öregem is nagyon megörült szép zsákmányomnak.

28-án délben édes kis Öregemmel indultunk vissza Kőrösmezőre, búcsút mondva 
3 heti szabadság után édes jó Apáméknak s a kedves szülői otthonnak, s ezzel jó időre 
az eredményes vadászatnak is.

Inkey vadászbérlőtől Erdélyi erdőmester engedélyt kapott a fajdkakasoknak lelövése 
iránti rendelkezésre, aki nekem is megengedett minél többet lőni. Ez volt április 29- 
én. Én nem kértem, mivel már későn volt, és a dürgés vége felé járt. Április 30-án egy 
Melnecsuk Vaszil nevű vadőrrel iszonyú, folytonos esőben felmentem a Tahut-havasra 
és ott éjjeleztünk, nagy eső és szél mellett, egy jó kalibában, miután este a berepülő ka
kasokat megfigyeltük. Remény és kétség közt töltöttem az éjszakát az idő miatt, de biz’ 
az egész éjjeli eső után reggel is esett, s így indultunk el 2 órakor reggel a dürgőhelyre, 
folytonosan ázva, és az átázott, puha hóban 1 órai kínos menés után jutottunk el a tett
helyre, ahol folytonosan ázva, daczára a vadőr biztatásának, már nem gondoltam, hogy 
dürögni fognak a kakasok. De egyszer csak egy csettintést hallok, de még ekkor az eső
re fogtam ezt a hangot, de már a második csettentésnél az esőhöz alkalmazott alakom 
kiegyenesedett, s egyszerre kaptunk egymás karjába a vadőrrel, s mind a ketten moso
lyogtunk már. Egy darabig még csettegett, majd teljes erővel dürrögni kezdett mellet
tem mintegy 200 lépésre a kakas úgy, hogy az ugrás majdnem folytonosan ment. A vad
őr is velem ugrott, s mikor alá értünk, ő már látta, de én egy fenyőgallyon keresztül 
láttam csak a kakast. A vadőr mellettem állva titkosan folyton rángatott, hogy lőjek, 
mert, mint később mondta, azt hitte, hogy már rögtön repülni fog. Ekkor rápillantot
tam a vadőrre, s láttam, hogy a szép madár alatt annyira erőt vett rajta a vadászláz, hogy 
az álla vaczogott, pedig de sok kakast lőtt és látott már. Én aztán a következő köszörü
lés alatt a takaró fenyőág alól kiugrottam és egyszersmint a puskát is felkaptam. S ak
kor látom, hogy a kakas 2 igen vastag gally között van, s a melle csak egy tenyérnyire 
szabad. De gondolkozni már ezen nem volt idő, s a tenyérnyi helyet a két ág közt czél
ba véve, mikor összecsukta a szárnyát és farkát, tüzeltem, s a gyönyörű állat a nedves



hóba közvetlen elibém vágódott le, élettelenül, 3 0-ás sréttől találva a mellében jó öreg 
12-es Kirneremből. Ez folytonos esőben, de szélcsendben történt, 3A4  órakor, reggel. 
Gyönyörködve egy keveset az elejtett szép kakasban, indultam a másik dürgő kakas 
után. Ez már a földön volt, de azért sikerült 2-szer beugrani, de már mikor egy pár ug
rás hiányzott a lövéshez, mindig felment a fára. Már-már lemondtam erről, s üldögél
tünk egy nagy sziklán, mikor int a vadőr, hogy jön a földön a kakas. Hangtalanul, bár 
a legnagyobb óvatossággal fordultam meg, mégis elment a vagy 80 lépésnyire levő 
kakas. Ezután már csak vártam a véletlenre, mert úgy a kakasok, mint a tyúkok a fára 
felmentek, míg végre 2 tyúk és 1 kakas átvonult a fejem felett, amelyek közül a kakast, 
bár nem vadászosan, reptiben, mintegy 80 lépésről, a sűrű fenyőágak felett lelőttem. 
Egy fa tetejire esett, ahol vergődött. Onnan aztán egy második lövéssel lőttem meg, s 
úgy 3A  7-kor már a második kakasom is megvolt. Ez utóbbi azonban egy fiatalabb volt, 
s meg sem közelítette az első gyönyörű, 20 farktollas, aznapi első, öreg kakasomat. Ez
után, bár a kirándulást 2 reggelre terveztem, lejöttem a gyönyörű helyről szép emlé
kekkel, nagyszerűen mulatva. Mindez szakadó esőben folyt le, de szélcsendben, s annak 
tulajdonítom, hogy dürgés volt. Bár ezt mondta a vadőr nekem, de én csak biztatásnak 
gondoltam. Nagyon jól mulattam, csak a sok fáradság és különösen a sok pipázás mi
att nikotinmérgezést kaptam, a reggel egy párszor igen rosszul voltam.

1903 Június hó 9-én a tavalyi erdőműveléseket járva be a fjekete]-tiszai és mezőháti erdő
gondnokságok határgerinczén jöttem a sztebnai és bahemkif?] gerinczen haza, amikor 
egy vágásterülethez érve egy medvét pillantottam meg ezen a kopasz területen. 
AMannlichert azonnal lekapva a vállamról a mintegy 25-28 lépésre levő, szemben ál
ló medvét homlokon akarva lőni, de bizony amire a puska a vállamhoz került, a moz
gásra a medve is megugrott, úgyhogy én már csak ugrásában lőhettem rá, s hátulról 
lőttem végig aczélburkolatú, 8 mm golyóval. Bár nem volt nagy állat, de mégis elvitte 
örökre a végiglövést. Annak dacára, hogy mintegy 100-120 lépés után már lépésben 
ment, sokáig mentem utána, de nem tudtam megtalálni. Bár el ne pusztulna, ha már 
meg nem lelhettem.

Június 26.
Az őzet jó messziről láttuk meg Szenek Jóska, szeg. [ődött] munkás, gátőr vadászkísé
rőmmel, akinek nagyszerű szeme van. Ez aztán nagyon határozottan állította, hogy 
bak, de bizony mikor Mannlicheremmel odalőve a gerinczét átlőttem, s elesett az őz, 
odamenve sutává vált. Igen rossz hangulatú lettem emiatt, hogy tilos időben sutát lőt
tem, úgyhogy aztán még Jóska vigasztalt. Egy kegyelemlövést azután a fejébe lőttem 
úgy, hogy baknak is ki lehetett nevezni. Szégyenemben még füllentettem is, hogy bak 
volt. Az igaz, hogy mindig bántott a lelkiismeret és szégyen a hazugságért, mikor kétel
kedés volt!

1903. october 3.
Sok, sok fáradság után végre Szt. Hubertus megjutalmazott, mert sikerült az első szarvas
bikámat meglőni. Nyolcz éve, hogy Máramarosban vagyok a sok szarvassal körülvéve, 
s daczára a sok fáradságnak és a fenyőfák alatt töltött sok hideg éjszakának, csak most 
sikerült szarvast lőni. Az idén is már 4-szer voltam kint éjjelre az itteni kincst[ári] tisz
tek részére fenntartott „Haurilecz’, erdőrészben, ahol 3 bika lelövése volt ez idén en
gedélyezve. A 4-szeri kintlétem alkalmával egyetlen bikát sem hallottam bőgni, úgy-
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hogy elhatároztam, hogy addig, amíg nem jelentenek bőgő szarvast, nem is megyek ki. 
Ezt a jelentést october 3-án reggel 9 óra után kaptam meg, amikor Horváth keszlei[P] 
erdőőr először nekem, majd aztán a gondnokának, Mapi erdésznek jelentette, hogy egy 
bika reggel bőgött, s látta is. Én mentem rögtön Mapi erdészhez, és jelentve, hogy én 
azonnal indulok, kértem őt is, de gúnyosan mosolygott, s mondta, hogy talán éjszaká
ra feljön, de már akkor láttam, hogy nincs szándéka, s biztos az én eredménytelen fá
radságomról is. De én amint kijelentettem, teljes lelkesedéssel neki is indultam du. Vi 2 
órakor, gyönyörű borult, de meleg időben. Az első borult nap hosszas szárazság után. 
Csendesen mászva felfele, egyszer, úgy 3 óra tájban, megüti a fülem egy bőgéshang. 
Mondtam a velem levő erdőőrnek és a pakkokat vivő bőgő embernek, de leszavaztak, 
mert, mint mondják, még ilyen korán nem bőg. Én ebbe is belenyugodtam s folytat
tam a mászást, amint egy alkalmas helyen hallgatóztam, tisztán hallottam a bőgést: egy 
erős bika hangját, s erre válaszolt egy másik. Nagyon fellelkesített az hang, s a gerincz 
alatt levő bőgő hang után indultam. Vagy egy negyedórái menés után tanácskoztam az 
erdőőrrel, hogy hol is lehet a bika, s indultunk felfele, amikor vagy 200 lépésre mellet
tem, igen nagy sűrűségben, megszólal egy, a hangjáról ítélve, jó bika. Természetes rög
tön megmeredtem, s tanakodtunk, hogy mit csináljunk, mert iszonyú sűrűség volt, s 
csak a szarvasutakon lehetett járni. Ott már 3 bikát hallottam, mert ezenkívül egy erős 
bika is felelgetett ennek, s egy gyenge messzibbről ingerkedett. Én legalább vagy 
10 perczig hallgattam az előttem bőgő bikát, de nem mozdult ez a helyéről. S így el
határoztam, hogy megkísérlem belopni, daczára az óriási sűrűségnek. Igen nagy óva
tossággal haladtam s be is loptam vagy 40 lépésre úgy, hogy a morgást már előttem na
gyon élénken hallottam, de sem tehenet, sem bikát látni képes nem voltam, amikor jött 
egy olyan kavargó szél, s, valószínűleg szimatot kapva, ott hagytak engem a szarvasok. 
Rögtön leguggoltam, hogy talán az ágak alatt meglátom az oldalt elmenő bikát, ami
nek a zörgését és kopogását egész jól hallottam, de bizony a roppant sűrűség miatt 
nem láthattam ezt meg. Már ez is nagyszerű, izgató élvezet volt. S amint előttem vol
tak igen kis távolságra a szarvasok, több ideig bizony többször azon a ponton voltam, 
hogy elragadjon a vadászláz, mert ezt onnan tapasztaltam, hogy mikor egy kicsit ter
mészetellenes helyzetben kellett megállanom, úgy végigremegtem a vadászizgalom
tól. Különben ez a nap felejthetetlen előttem, mert ezt még nagyobb vadászizgalmak 
követték.
Ezt a bikát elugratva mentem a másik erős bika után, mert még csak Vi 5 volt, és telje
sen világos, de igyekezni is kellett, mert a másik bika még messzi volt tőlem. Egy fenn
síkra érve mindenütt bőgőhelyeket találtam s teljesen friss bikatrágyát. így tehát nagy 
óvatossággal haladtam, hogy a nagy bikához közeledve valamelyik kis bikát el ne ug- 
rasszak, s evvel, ha ijesztő hangot ad, az egész mulatságomat elrontsam. Még messzi 
voltam a nagy bikától, amikor a szomszédos Venilovecz-völgyből a gerinczen egy ki
sebb bika folytonosan bőgve keresztüljön, s hallom, hogy erre a nagy bika reagál, s 
mintha ez is közelebb bőgne. Én egy alkalmas helyen megállva, az erdőőrt és a bőgő
emberemet hátrahagyva, mozdulatlanul állottam. Tisztába akarva jönni a helyzettel, 
amikor a kis bika rohamosan közeledik felém úgy, hogy a zörgését is jól hallom, míg a 
nagy sűrűségben, vagy tőlem 60 lépésnyire, megáll és úgy bőg, de nem látok semmit. 
Mikor is a bika megindult, láttam, hogy mindjárt túlmegy rajtam, le a völgybe. Én te
hát mentem elibe, hogy meglássam, de biz’ nem láthattam őt meg. De visszafordult 
megint a gerincz felől. Azt már nem tudom, az én mozgásomtól-e, vagy mert jött 
a nagy bika, de azt hiszem, a nagy bikától, mert mindjárt azután megint bőgött. Én, bár
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már a második bika is elment mellőlem, még mindig nagy reménnyel voltam, mert 
a haragos nagy bika mindig jött bőgve a kicsit üldözni, amelyik már megretirált[?].
Én egy fennsíkon állottam, amelyről a szemben fekvő, egy kicsit ritkásabb oldalt jól 
láthattam, de eközben már nagyon kezdett sötétedni, úgyhogy mindig csak azt próbál
gattam, hogy látom-e még a czélgombot, s mindig azon imádkoztam, hogy jöjjön már 
legalább addig az a bika, míg látok. Meg is hallgatott Szt. Húbert, mert jött a bika ro
hamosan, amikor is meglátom őt. Legalább én azt hittem, hogy az az, de a fejét nem 
látom. Czélozom, de avval a gondolattal, hogy hátha tehén, nem nyomom a ravaszt, 
míg nem mozdul, amikor az én bikámtól jobbra megszólal az öreg bika, s én egy te
hénre czéloztam a homályban. A szemem már majd’ kinézem, de nem bírom meglátni 
a bikát, csak a zörgésit hallom, nem bírom megkülönböztetni a környezettől. S csak 
képzelem, hogy hol jár, de meglátni képes nem vagyok. A roppant málnás és cserjés
ben még az agancsot sem, pedig ha világosabb volna, látnom kellene tisztán az előttem 
mintegy 200 lépésre és oldalba keresztülmenő bikát. Már kezdek kétségbe esni, ami
kor lefele közelebb jön hozzám, de már a nagy sűrűség szélén. Úgyhogy semmit sem 
látok, s az előtt az eset előtt állok, hogy a bika még továbbmegy, vagy teljesen besöté
tedik, míg az üldözésből visszafordul, amikor elhatároztam, hogy tovább várni nem le
het, hanem megugratom a bikát. Miután úgy gondoltam, hogy a hátul maradó tehenek 
felé fog a megriasztott bika szaladni, minden habozás nélkül, a rejtekemből 2 ugrással, 
jó nagy zörejjel előugorva, a zörgésre a bika rögtön figyelmes lett, amikor látom, hogy 
csakugyan a tehenek felé trenírben ugrálja a bokrokat keresztül az óriási fenséges állat, 
egy szempillantás alatt eldördült a Mannlicherem a saját készítésű, vágott végű, félbur
kolatú golyóval, amikor látom, hogy a bika még gyorsabb trenírben, borzasztó csörte- 
téssel rohan tovább a hegyoldalban, amikor a Mannlichert újratölteni szintén csak 
gondolat műve volt, s a második dördülés után látom az erős állatot egyet fordulni ma
ga körül s csúszik görögve lefele a meredek hegyoldalban vagy 100 lépést. Amikor hoz
zám mintegy 40-50 lépésre megáll, már megtöltött puskával közeledek az óriás állat 
felé, amikor látom, hogy a nyaka alá van törve a testnek, és csak a fél vastag, 5 ágú 
agancsszár látszik, s megvolt az első páratlan 10-es, de igen vastag, erős agancsú és óri
ási testű szarvasbikám, mindkét golyótól nyakba találva, aminek kimondhatatlanul 
megörültem, és csak akkor lett volna még fokozottabb az örömem, ha édes jó Apám, 
aki egyúttal szeretett vadászmesterem is, jelen lett volna, s ha szeretett kis Öregem is 
láthatta volna az örömömet és együtt örülhettünk volna.
Ez az első bikám története és vadászatainak részletei. Rendkívüli élvezetet nyújtó egy 
nap volt, sok változatos vadászizgalmaival, mindig emlékezetemben maradnak ezek a 
részletek és annak gyönyörűségei.
Már teljes sötétség volt, mikor az agancsot levettük, úgyhogy már visszajönni nem le
hetett. így hát nagy vígan mentünk a kalibába, ahol, gyönyörködve a szép fejben, álom
ra hajtottam a fejem, még egyszer átgondolva a történteket, s nem is gondolva, hogy 
még lőjek.
Másnap reggel hazafele menet egy bika nagyon bőgött, s egy alkalmas helyről nézve 
nem is cserkésztem, amikor odajött folyton bőgve vagy 300 lépésre. Persze nem lőt
tem. Folyton ott kóválygott, míg iziben bejött hozzám vagy 100-120 lépésre, s oldalt 
fordult úgy, hogy nem állottam meg, hogy oda ne lőjek, elgondolva, hogy a 3 bikát 
ki is kell lőni, meg hogy mikor lesz megint ilyen szerencsém, s odalőttem, de alálőt
tem. A második patront már jól megnéztem, s a menekülő, lent lévő bika háta köze
pébe lőttem, amikor egy pár lépés után megimbolyogva lefeküdt, amikor ezen im
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bolygás közben még 2-szer rálőttem, de nem találtam. Ez egy rossz, vékony agancsú, 
páratlan 10-es. Megörülve a zsákmánynak, indultam a két agancscsal haza, amikor kis 
Öregemnek is nagyon nagy öröme volt a kiváló szerencsém felett, hogy végre az el
ső szarvasbika lövésekor mindjárt 2-őt lőttem. Az első bikát az első golyó az őszes 
nyak alsó részében a nagy artériát lőtte keresztül s átszaladt a nyakon, a második go
lyó a (nyak)gerinczcsont közepét találta, s az egész csontot, mint a liszt, úgy meg
őrölte, de nem ment keresztül, s ez okozta a rögtöni halált. A másik szarvast felülről, 
srégen, a háta közepén lőttem úgy, hogy a golyó a nemes részeken áthatolva a gége 
alsó részében állott meg, s így ez sem ment keresztül, daczára a Mannlicher iszonyú 
erejű lövésének. Az első bika mintegy 130-150 lépésre, a második a halálos lövéskor 
mintegy 130 lépésre lehetett.

1903. october 16. Őzsuta
Az őzet a munkából hazafelé jövet, már sötétben lőttem 5 lövéssel, az utolsó golyóval 
lőttem derékon.

1903. october 19. Őzsuta
Igen nagy hóesésben indultam délben ki, mivel már a dolgomat (mérést) nem kezdhet
tem meg, elmentem cserkészni az egyik TurokifP] nevű völgybe, ahol, amikor bekanya
rodtam, láttam egy eltűnő állatot, amikor mondtam Jóskának, hogy farkas, de nyomoz
tunk egész frissen egy kis bikát. Hát azt gondoltuk, hogy az ment be az útról előttünk, 
de biz’ mikor odaértünk, akkor láttuk, hogy egy standon levő farkas volt, s a kis bikát 
hajtja egy másik. Nagy izgalommal mentem tovább, amikor alig 10 percznyi menés 
után, az úton, a völgyben egy farkas szembejött velem, s 174 lépésre tőlem megállott 
úgy, hogy az emelkedés miatt csak a fejét láttam. A kezemben levő Mannlichert a leg
higgadtabb és jó ezélzás után elnyomtam, de biz’ a farkas elugrott. Elhibáztam a fejét, 
pedig gyönyörű nagy fejlett bestia volt. Nagyon sajnáltam. Azt gondolva, hogy átmen
tek a másik völgybe, mentem utána, de biz’ aznap többet nem nyomoztam, hanem egy 
3 tagból álló őzcsapatot pillantottam meg, amelyből egy nagy sutát mintegy 180 lépés
ről, 4 lövésre lőttem. A bak elment, mert nem ismertem meg, bár arra is lőttem egy
szer, de elhibáztam.

Oct. 28. Császármadár 2
3 1 . ,i 1.

A 3 császármadarat a Zubrinczi vágás mérésénél lőttem, mérés közben.

November 15. Szarvasbika (igen rossz nyársas)
A rossz spíszert tehén helyett lőttem. 2 db volt együtt, teljesen egyforma. Ez jobban 
állt lappal felém, hát ezt lőttem vagy 180 lépésről, s a másik, a tehén elment, és én bi
kát lőttem meg. Igen megijedtem, hogy tilos időben bikát lőttem, de azt hiszem, más
sal is megesett volna ez a csalódás, mert színre és nagyságra is egyforma volt a tehén
nel, s a véletlen, hogy ez jobban állt, s erre lőttem. Az első lövés alacsony hónaljlövés 
volt, amelytől mintegy 70 lépésről már megfeküdt, s addig nem is vérzett, de mikor kö
zeledtem, megugrott. Amikor a második lövéssel hátulsó lábát törtem, utánamenve a 
harmadik lövéssel végiglőttem, amikor összerogyott, de még a fejét emelgette, amire 
pár lépésről nyakán lőttem, mire kimúlt a kis állat. Nagyon haragudtam magamra és 
igen szégyelltem, hogy tilos időben lőttem.

•*)107(*



1904 1904. január 29. Vaddisznó
Forgách László gróf meghívása folytán hajtóvadászaton vettem részt. Elkésve érkez
tünk meg, úgyhogy az első hajtást csak V i12 órakor kezdtük meg, gyönyörű idő mel
lett, s már teljes VA órai standon állás után megláttam egy sötét tömeget egy élen, ami
kor is egy magános disznó koczogva közeledett felém, de igen nagy sűrűségben. Nem 
tudtam a sok fiatal (15 éves) bükkfától czélba venni, de mégis már nem tudtam várni. 
Úgyhogy a majdnem szemben levő dúvadra, a nagy sűrűség daczára, rálőttem. Ez meg
ijedt s rohant keresztül mellettem. Második lövést is még a nagy sűrűségben lőttem, de 
ezt is elhibáztam, de a harmadik lövésre 35 lépésről a legjobb hónaljlövéssel felbuktat
tam, amikor a gyönyörű, magános kocza (az ott levők ítélete szerint: 120-130 kg) tűz
ben maradt, egy párat rúgva kimúlt. Nagyon örültem neki, nagyon szép állat volt. 
(9 kismalacz volt benne.) Kizsigerelve 102 kgr, az aprólék nélkül.

Május 3. Fajdkakas
A fajdkakasra csak nagyon óvatosan mentem fel, félve, hogy beteg ne legyek, mert ép
pen tavaly a fajdkakasvadászaton lettem rosszul. Éppen ezért reggel 7 órakor indultam 
el, 2-ikán. 11 órára felérve jól kipihentem magam du. 4-ig, amikor kiindultunk a kaka
sokat kihallgatni. V il tájban berepült 2 drb messzibb tőlem. Már ennek is örültem, 
mert már azt hittem, hogy nem lesz dürgés. De még jobban megörültem, amikor ke
véssel 7 óra előtt a harmadik fára berepült egy kakas, amely mindjárt elkezdte a „tan 
kolást, de itt nem köszörült vagy 10 perczig, volt itt roppant sűrű luezfenyőn, úgyhogy 
nem tudtam meglátni, aminek nagyon örültem, mert nem lett volna olyan szép mulat
ságom, mint így volt. Már nagyon el voltam zsibbadva a mozdulatlan várakozásban, 
amikor a kakas megkönyörült rajtam, s odébb, egy körülbelül 80 lépésre levő fára re
pült, amikor megint kiegyengethettem elmarjuk tagjaimat, s megnézve az órát, gon
doltam, hogy még egy órát kell ülni, míg teljes sötétség lesz. De bizony nem így tör
tént, mert hosszú „tak” [k]olás után kezdett a kakas köszörülni. És amíg aztán egy szép 
dürgés következett, én mindjárt hozzáfogtam a beugráshoz, ami egy pár perez múlva 
sikerült is, mert a fa alatt voltam, s ott nézegettem, hogy hol van. De biz’ az egymás 
mellett növő két fenyőfa egyikén ült oly sűrűségben, hogy meg nem láthattam, s már 
erősen sötétedni is kezdett. Én hát, leülve a fa tövibe, hallgattam egész 8 óráig a gyö
nyörű dürgést, mert csak akkor hallgatott el a kakas, valószínűleg a körülbelül 120-150 
lépésre levő kalibánkba gyújtott tűzre, és ennek pattogására figyelve hallgatott el, de el 
nem repült. Én tehát már dürgés nélkül mentem el alóla 8 óra után, de nem mozdult 
meg. Én tehát nagy örömmel és nagy reménnyel mentem a kalibához, hogy megint 
aludjam egy jót, s evvel is hamarább teljék reggelig az idő. Még nem akarom elfelejte
ni azt megjegyezni, hogy még így kakast nem hallottam dürrögni, mert a rendes 
takkolás után minden 3-ik, negyedik köszörülés helyett egy sokkal rövidebb ideig tar
tó, a köszörüléstől elütő, éles hangot adott, de utána megint rendesen köszörült egy 
párszor.
Már az esteli mulatsággal is nagyon jó hangulatba hozva, reggel 3A 3 órakor elindultam 
a kakashoz, s talán 1 vagy 2 pereznyi menés után megállottam, várva a dürgés kezde
tét, ami egy pár perez múlva, 3 óra előtt egyfolytában megindult, gyönyörű mulatsá
gom befejezéseképp. Egy pár perez múlva a kakas alá ugrottam, de még olyan sötét 
volt, hogy megint várni kellett, mert daczára a gyönyörű reggelnek, semmit sem lát
tam. De nem nagyon sokáig vártam, mert kezdett világosodni. Ekkor aztán hozzáfog
tam a kakas felfedezéséhez, de hiába ugrottam körül a fát vagy 8-10-szer, nem voltam
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képes felfedezni a gyönyörű madarat sehogy sem. Azután elugrottam a fától, úgy ug
rottam körül, de még így sem voltam képes meglátni, s e közben egyszer figyelmes is 
lett rám, mert köszörülésen kívül egyszer besüllyedtem a hóba, egy darabig megszűnt 
[szólni]. Nagyon aggodalmas pillanatok voltak ezek, de aztán megint csak elkezdte a 
nótát csak olyan folytonosan, mint előbb. Már nagyon világos, s már biztosan megál
lapíthattam, hogy mely részén van a fának, de ott egy nagy tisztás volt. Már nem volt 
mit tenni, mint kiugorni a fák alól erre a tisztásra, amikor megláttam a dürgő kakast, 
de mivel (...) már attól is féltem, hogy a földre lerepül, öreg Kimerem bal csövével, 
0 sréttel lelőttem az 50-60 lépésre levő kakast. (4 óra előtt 5 perczczel.)
Nagyon nagy örömmel láttam a fekvő kakasról, hogy öreg, szép példány, mert azt hit
tem azokról az esteli hangokról és a folytonos esti és reggeli dürgésről, hogy fiatal 
kakas, de nagyon kellemesen csalódtam. A kakast szépen bepakolva reggel 5 órakor út
nak indultunk, s már 7 órára lent voltunk a Kamescseki[P] absteigban, ahol kipihentem 
a fáradalmakat, s lementem Kőrösmezőre kis Öregemnek is bemutatni a szép zsák
mányt.

A július 12-én lőtt őzbakot reggeli cserkészet alkalmából lőttem egy nagyon szép he
lyen - Berlánban -. A bak rézsútosan volt, mintegy 90 lépésre, s a Mannlicher-golyó 
az oldalon ment be, s a nemes részek és a jobb lapoczka összeroncsolása után a golyó 
deformálódva megakadt a bőr alatt. Azt nem gondoltam, hogy egy őz is képes megfog
ni egy füsttelen lőporos Mannlicher-golyót, valamint az is nagyon meglepett, hogy a 
tüdő, máj egészen össze volt roncsolva, s a fél szív egészen ellőve, s mégis 2 ugrást tett 
az igen nagy testű és igen kövér bak. Sajnálom, hogy megmérni nem tudtam.

October 3. Szarvasbika (páratlan 12-es)
A mezőháti erdőgondnokság vadászbérlőjétől, gr. Benyovszkytól engedélyt kaptam 
mindenféle vad cserkészve vadászására, kivéve a medvét. Én igen megörültem ennek, 
mert már az idén úgy magam, mint édes jó Apámmal nagyon sokat jártam a bikák után, 
de hiába. Már tudtam, hogy elmarad az eredménytelenség, ha Mezőhátra megyek. 
Nem akarva a bérlőt és vendégeit zavarni, csak amikor elmentek, october 1-én d.után 
mentem ki, elkésve. Rövid cserkészet után felmentem (...), ahol rövid alvás után a 
Vapinecz-völgybe, majd a (...) részekbe mentem. Reggel Vi 3-tól egész 8 óráig semmit 
sem hallottam, pedig igen nagy területet bejártam, amikor 8 órakor vagy 6 bika kez
dett el egész jól bőgni egész 9-ig, de közel ekkor egyikhez sem voltam, de a másnapi 
tervet megállapítottam. Délben pihenve, du. megint elmentem a forenoki* de. hallott, 
vastag hangú bikához, de meg se mukkant.
Másnap reggel ezután a terv szerint Groppába** mentem, ahol amikor világosodni 
kezdett, 2 bika bőgött. Egyik, a közelebbik is messzi volt, úgyhogy egy órát kellett 
menni, míg becserkészhettem. Már-már elveszítettem a reményemet, mert rossz szél
lel és görgetes sziklás, borzasztó meredek helyen kellett menni a véderdőben, de azért 
csak mentem tovább, hátha a másik bikához szerencsém lesz, gondolva. Egy nagy me
redek után egy kis gerinczecskén pihenni megállva, mellettem és felettem megszólalt, 
mintegy 100-150 lépésre, a bika. S körülnézve látom, hogy egy tehén mellettem már 
áthaladt, s jön egy másik tehén is, utána a bika. Rögtön elkészülve vártam a közeledő

* vö lg y

** vö lg y
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bikát, de biz’ az egyszerre, valószínűleg szelet kapva, a tehénnel együtt megugrott, s mel
lettem akart elrohanni, de én sem voltam rest, mert a mintegy 50 lépésre levő bikára 
tüzeltem, amely a tehenektől elválva lefele szaladt. Én kiszaladva az erdőből még tü
zeltem rá, azonban 6 lövés közül csak az első és 6-ik lövéssel találtam, amikor már a bi
ka állott, hátba lőttem, amire összerogyott. Az első lövés lapon, egy kicsit alul, de ha
lálosan találta, s az utolsó lövésem alkalmával már valószínűleg dögleni állott meg. Kis 
testű, elég szép formájú, de vékony, 11 ágú agancscsal, amelyből, nagy bánatomra, 
3 drb hiányzik. Kár, hogy olyan verekedő volt. October hó 3-án reggel 6 órára már 
megvolt a bika, s így én nagyon szépen megjubiláltam a tavalyi, szintén october 3-án 
lőtt első bikámat. Nagy örömmel, a rengeteg fáradságot most már nem is érezve, jöt
tem haza, hogy édes kis Öregemnek bemutassam a szép zsákmányt, illetve az agancsot. 
Az agancs mindkét ága 102 cm hosszú, a két ághegy távolsága 71 cm. A két agancsszár 
legkülső egymás közti távola 96 cm. Súlya 4,40 kgr, a lövés és kifőzés után egy hónap
pal mérve. Nagyon jól mulattam, igazán egyike a legfenségesebb vadászatoknak a bő- 
gésen való szarvasvadászat, mert nagyon is fáradságos az.

1904. november 5. Szarvasborjú
A szarvast reggel XA7 órakor lőttem, körülbelül 100 lépésről. Felém háttal állt, így bár 
három golyóval találtam, mégis élt, míg aztán egy kegyelem nyaklövéstől kimúlt. Ele
inte csudálatosnak találtam ezt, mert az oldalában kicsit mélyen, azonkívül a lapocz- 
kájában is volt egy golyó, s mégis élt, de azután láttam, hogy a folytonos tőlem való 
szaladás közben úgy lőttem, hogy nemes részt nem ért, csak kívül volt lövödözve. Mert 
pecsenyevadász is voltam, azért lőttem borjút.

November 11. Vaddisznó
A Tinováti-völgyön - e kedves cserkészőhelyemen - felfele menve a patakok összefo
lyásánál, az erdő között vezető cserkésző útról megpillantottam a patakon felém köze
ledő kisebbfajta vaddisznót, amelyet, amint a völgyből a vágásba kezd fordulni, Mann- 
licheremből körülbelül 50 lépésről egy rézsútos nyaklövéssel - amely mind a két 
lapoczkáját is eltörte - leterítettem. A tűzben úgyszólván mozdulatlanul maradó 2 éves 
kant azután a mintegy 3 ujjnyi havon Jóska kísérőmmel nagy fáradsággal lehúztuk, kö
rülbelül vagy 3 km-ről. Igen örültem e szép vadnak, különösen azért is, mert még a me
zőháti erdőgondnokságban nem is lőttem.

1904. december
Karácsonyt itthon eltöltve, a szezon vége közeledtével 2 napi szabadságot kértem va
dászás czéljából, amikor 27-én reggel kis Öregemmel együtt kiszánkóztunk Studenára, 
ahol elválva én felmentem a kerületbe vadászni, kis Öregem pedig hazajött. 27-én 
megkezdtem a vadászatot Poresben[P], hol 2 őzet üldöztem, de eredménytelenül, bár a 
srétes puskából villanásra a sűrűségben utánalőttem. Tovább vadászva a Tinováti-völgy- 
ben 2 őz megint megcsalt. Ezeket nem is láttam, mert, amint később kinyomoztam, 
megbújtak és ott mentek el, amerre én felmentem. Innen nagy fáradsággal az elég nagy 
hó és hidegben, a gerinczen keresztül átmentünk Vapineczbe, de ott semmit sem talál
tunk. Éppen már akartam lefele indulni, amikor a vadőr utolért és jelentette, hogy 
Tinovátiban, ahol már voltam, 3 őz van. Mivel pedig még csak 1 óra volt, elhatároz
tam ezeknek a felkeresését. Amikor a völgyön felfele menve 2 szarvast az oldalban 
megpillantottam, amelyeket kigukkerezve a kisebbiket meglőttem, a 3 első lövéssel el
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hibázva, amíg aztán a 4. lövés után összerogyott, de még nem múlt ki rögtön, mert még 
lejött hozzám a völgybe, ahol azután egy nyaklövéssel megadtam a kegyelemlövést. Azt 
hittem, hogy a mintegy 350-420 lépésre levő tehenet rosszul lőttem, mert a hátulját 
nem bírta, s csak az első lábain mászott. Nagy volt a csudálkozásom, amikor egy jó, de 
magas lapoczkalövés volt rajta, amely alkalommal a deformálódott golyó a gerinczét is 
eltörte. Ezt a szarvast a vadászbérlő gróf Benyovszkynak szántam, amelyet el is küld
tem neki. Igen kövér, 2 éves tehén volt.
Ezután Jóskát a szarvas felbontására visszahagyva mentem az őzek után. Be is cserkész
tem vagy 150 lépésre, de hamarébb észrevettek, s a bak hatalmas riasztása mellett vág
tattak el, amikor egy tőkére ugorva még 6-szor lőttem (az utolsót már 1000 lépésről), 
de, egynek a nagy csomó szőrjel rézsúti megstráfolásán kívül, megszabadultak minden 
vér nélkül. Ezután igen kifáradva, egész napi járás után, már estendén bandukoltam a 
még 2Vi km-re levő Kismecsekre[P], amikor útközben egy csuvásnál egy őzet láttunk, 
amelyre a sötét miatt lehetőleg pontosan czélozva, mintegy 180 lépésről tüzeltem. Puf
fant a golyó, s úgy tett az őz, mintha le akarna fordulni, de mégis beugrott a sűrűbe. 
Másnap megkeresve mintegy 15 lépésre feküdt a lövés helyétől, alacsony haslövéssel, 
amely következtében a Mannlicher félburkolatú golyó a beleit kitolta. Másnap még 
vadásztam délig, egy őz igen messziről és sűrűben való elhibázása után, igen magasan 
egy nagy nyulat lőttem fektében. Ezen a napon láttam vagy 14 őzet és sok szarvast s 
egész frissen 2 hajtó farkast nyomoztam.
Délig vadászva délután hazajöttem, s kedves mulatságaim hatását, valamint a természet 
élvezésének megnyugtató hatását ugyancsak a természet rontotta meg, mert elvette az 
én kedves, szeretett Bészler Lajos bátyám - lelki barátom és vadásztársamat. Hazajőve 
itt értesültem a gyászjelentésből, hogy még 24-én kimúlt. Türelemmel és reménnyel 
szenvedve át utolsó calvariáját, végtelen hosszú betegségét. Végtelenül fájlalom elvesz
tését, ragaszkodást s a gyermekkoromban kezdődő szeretetét vesztettem el benne. Az 
ember úgy megdöbben egy ilyen csapás után, s üresen marad az a hely, amit egy ilyen 
szerető jóbarát elvesztése csinál, mert hiszen már abban a korban vagyok, amikor az 
ilyen csapások csak veszteséget jelentenek, mert szerezni már ilyen barátot nem lehet. 
Nagyon hozzám volt nőve kedves jó Lajos bátyám. A szeretetnek sok jele, s a minden
kori jóindulat, s az önzetlen ragaszkodás nagyon nehézzé teszi a sors akaratában való 
megnyugvást, bár nem kevésbé fájdalmas volt látni a hónapokig fekvő, menthetetlen 
beteget is. Emléked nálam mindig fog élni!

1905. év. április 1. Őzbak (154,50-es) jó hatos
Az őzbaktilalom elmúltával elindultam szerencsét próbálni. Sok járás után 5 drb-ból ál
ló őzcsapatra találtam, amely közül csak egy suta állott. Hiába gukkereztem, nem vol
tam képes a bakot meglátni. M íg már megunva a várakozást, egy párszor igen élesen 
fütyöltem, amikor a fekvő bak a fejét felemelte, meggukkerezve a gyönyörű bakot, 
mintegy 250-300 lépésről gondosan megczélozva, végiglőttem. Ott is maradt a fekvő
helyén, s így a saisont egy gyönyörű bakkal kezdtem meg. (Egysége 154,5.)

Április 11. Őzbak (135,5) 6-os
A groppai széltörés megtekintésére indulva útközben 3 őz keresztülváltott. Egy párszáz 
lépésre utánamenve (havon) megláttam az elég jó, de még teljes tokban levő 6-os ba
kot, amelyet mintegy 130 lépésről lapoczkán lőve elejtettem. (Egysége 135,5.)
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Április 28. Fajdkakas
A vadászbérlőtől csak ekkor tudtam meg, hogy nem jön fel. Én azonnal indultam előbb 
a Zánoga-havas alá, ahol azonban már a dürgésnek vége volt. Bár itt 3 dürgött, kakast 
találtam is, de nem szólott semmit sem. Nagy csüggedten lejöttem, mert a grófnak is 
akartam egyet küldeni, de bizony most már csak arra kértem Szt. Hubertust, hogy leg
alább nekem juttasson egyet, mert a kakasvadászatot a legérdekesebb mulatságok közé 
sorozom. Tehát, hogy kakas nélkül ne maradjak, 27-én ismét elmentem a Holocsenka- 
havas alatti dürgőhelyre, ahol tavaly is lőttem, s ahol már nagyon sok kedves időt mú
lattam át a kakasokra vadászva.

Este kimenve a dürgőhelyre kakas berepülést nem észleltünk határozottan, csak 
messzebb, de azért reggel már 2 órakor felkelve elindultunk, mert láttuk, hogy több 
kakas van ott. Én lejjebb, Jóska pedig feljebb hallgatta még teljes sötétben a köszörü
lés kezdetét, de én nem hallottam semmit sem. Csak egyszer jön hozzám Jóska nagy 
sietve, hogy a kakas jóval feljebb kezdi a dürgést. Feljebb menve tényleg hallottam a 
még egész setéiben dürrögni, illetve takkolni kezdő kakast. Már ezért hálásan fohász
kodtam Hubertushoz, de ez nem soká tartott, mert gyönyörűen kezdett a kakas dür
rögni. S én hozzáfogtam a beugráshoz, s hamarosan a közelében voltam a kakasnak, 
amely egy tisztás közepén levő, igen gallyas luczfenyőn volt. Nagyon meredek helyen, 
amiért még nem mertem a tisztásra kiugrani, de egyszer csak a kakas elhallgat és kevés 
idő múlva elrepül egy más fára, ahol kevés idő múlva dürrögni kezd. Én utána megint 
beugróm, de amikor közelébe érek, megint elrepül, mint első alkalommal, s ez még 2- 
szer ismétlődik. Eleinte nem tudom ennek a magyarázatát, még aztán rájöttem, hogy 
a roppant meredek területen a fagyos havat amint ugrás közben megrúgom, legurítom. 
Tehát bizonyosan ez a kis zizegés, a guruló hódarabok nyugtalanították, s ezért repült 
el mindig. Végre az 5-ik fára amint elszállott, már csak nehézkesen dürrögött 2—3-at 
egymás után. Már nagyon kétséges volt a belopása, mert már a nap is fent volt, s ész
revettem, hogy már nem dürrög jól. De még egyszer sikerült belopni, illetve beugra
ni, amikor egy tört hegyű fán, a leghegyiben, a meredek miatt velem majdnem egy- 
magasságban, megláttam, mintegy 65 lépésre. Még megvártam, amíg ez a gyönyörű 
madár 2-szer dürrög, s mikor elhallgatott és sokáig nem szólt, attól félve, hogy elrepül, 
tovább nem vártam, hanem a már felemelt puskámat, kedves öreg Kirneremet, ponto
san czélra tartva elnyomtam, amikor 2-es sréttől halálosan találva nagy vergődéssel le
esett a kakas, még a földön párat vergődve kimúlt. Ez az 5-ik kakasom volt, de így még 
eggyel sem mulattam, mert az 5-szőri beugrás több mint 1 Vi órát vett igénybe, amikor 
igen nagy élvezet és izgalom mellett soha nem tudtam, hogy sikerül-e, vagy már vég
leg elhallgat. Még láttunk 2 szótalan kakast. Igen nagy élvezet, és ennélfogva igen ked
ves emlék fűződik ehhez a naphoz, mert azt az igen nagy fáradságot, ami ezzel a vadá
szattal jár, igazán nagyon leszállítja a magas élvezet.
Míg én mulattam és élveztem, szegény Jóska kísérőm, akit hátrahagytam, addig majd’ 
megfagyott, de azután az éjjeli helyünkre érve megmelegedtünk és megreggelizve le
mentünk a gyönyörű zsákmánnyal. A tanyán egy pár órát pihenve, a dolgaim végzése 
után még lementem szalonkahúzásra, ahol 2 [-őt] lőttem, szóval, kedves nap volt.

Szept. 28. Vadkan
Szarvascserkészet után a Studenai meredekben egy ölyv lebegett fölöttem, amelyre 
a Mannlicherből rálőttem. A lövés zajára a mellettem levő széltörésből lefele tartó zör
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gést hallva azt hittem szarvas, miért is egy sziklára szaladtam, ahonnan messzi elláthat
tam. Nem kellett soká várakozni, amikor alattam mintegy 300 lépésre egy nagy fekete 
állat akart elmenekülni, megguggerezve, hogy disznó, a Mannlicherrel mintegy 
300-350 lépésről tüzeltem. Egy gyanús püffenésen kívül más jel nem volt, újratöltve a 
már lassan menő disznóra megint lőttem, amikor egy éles koppanás után a kan egy éles 
gerinczről lehengeredett. Odamenve láttam, hogy az első golyó hátul, a vékonyánál 
ment be és a jobb lapoczkáig felment, átjárva a tüdejét, máját. A másik pedig a füle mel
lett ment be a koponyába, amitől rögtön kimúlt, de már ekkor az első lövéstől csende
sedett meg. Igen szép, öreg kan volt. (A zsigere teli volt frissen evett tinóru gombával.)

October 6. Szarvasbika (12-es félágú agancscsal).
Már vagy 10-12 napja cserkésztem. Folytonosan igen nagy utakat megtettem, nagy fá
radság mellett, de azonkívül, hogy Studenán egy elég jó 12-est igen nagy távolságból 
elhibáztam, nem jutottam bikához. Közben havazás is volt, ez is zavarta a bőgést. Már 
elugrattam egy pár bikát anélkül, hogy láttam volna. Már Jóskának is fogyott a kedve, 
de azért mégis elindultunk X/6-án is iszonyú esőben cserkészni, de biz’ reggel egy 
hang nem volt, de a csüggedést nem akartam mutatni, azért felmentünk a Kiaveczi- 
völgybe, ahol később csakugyan hallottunk bikát. Mentünk utána egy borzasztó szél
törésen keresztül mindig feljebb és feljebb, már egészen Zanoga-havas alatt voltunk, 
de nem voltam képes belopni az időközönként, de elég jól bőgő bikát. Már 9 óra volt, 
s egészen fent voltunk, amikor már végképp elcsüggedve, igen nagy fáradság után, le
pihentünk Jóskával. Eközben felettünk, valamint alattunk is megszólal egy-egy bika, s 
egymást folyton tüzelve közelednek hozzánk. A felettünk levő után indultam, mert en
nek volt gyönyörű hangja. Sikerült is becserkészni vagy úgy 80 lépésre, de egy nagy fa 
takart, s az agancsát nem láttam, de egy fejmozdulatnál megláttam, hogy hosszú, ko
ronás agancsa van. Nem sokat tűnődtem, hanem egy kicsit oldalt lépve tüzeltem, ami
kor egy iszonyú ugrással jelezve eltűnt anélkül, hogy többször lőhettem volna. Ezután 
Jóska integetésére egy kicsit visszamentem, mert őhozzá a 2 bőgő bika miatt egy nagy 
18-as hang nélkül bejött, de nem ezt szánta nekem Szt. Hubertus. Én ezt nem láttam, 
bár J.fóska] állítása szerint a lövés után csak lépésben ment el. Ezután a megbetegedé- 
si idő elteltével mentünk a lövés helyére, ahol már a nagy ugrásnál 2 oldali sok vér volt. 
Meg is találtuk vagy 60 lépésre megdermedve a bikát, mindkét tüdején keresztüllőve, 
de nagy csalódás ért, mert félagancsú és sebesült, igen gennyes lábú bika volt, óriás, fe
kete testtel. így lehangolva, igen nagy fáradság után mentünk az absteigba, ahol édes 
jó Apám már várt. O nagyon örült ennek a zsákmányomnak is, bár én örülhettem vol
na az ő bikájának. Persze a fáradság kipihenése közben édes jó Apámnak elbeszéltem 
a részleteket körülményesen.

1905. october 11. Szarvasbika (páratlan 14-es)
Az első félagancsú és törött lábú bika lelövése által ki nem elégítve, egy jó bikát óhaj
tottam lőni, s evégből ezt a gyönyörű cserkészést nem hagytam abba, de nap-nap után 
folytattam, de biz’ eredmény nélkül. Már X/11-én végső próbálkozásra mentem ki, 
mert már a bikák nem bőgtek. Végig- és körülmenve a vapineczi cserkészúton egy 
nyársas [bikával] és 2 tehénnel találkoztam, de egy hang sem volt. De még nem tértem 
vissza, de felmentem a szinovati és vapineczi völgyeket elválasztó vonalon egész majd
nem az országhatárig egy széltöréshez, ahol a hóban 4 tehenet nyomoztam. Jóskát a 
széltörés másik oldalára küldtem, hogy ha ott lesz a bika, ugrassza ki, de bizony mikor
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(2) Nem terjed ki az előbbi bekezdés u ) pontjában említett 
tilalom a szőllőkben és gyümölcsösökben található közön
séges seregélyre.

2. §. A tilalmi idők alatt nem szabad sem a vadak fiait, 
sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni, vagy tojásaikat 
elfedni. Madarak tojásainak szedésére a földmi velésügyi 
miniszter ad -  kizárólag vadtenyésztés céljából — engedélyi. 
Ilyen engedélyt a vadászati jog bérlője csak a bérbeadó hozzá
járulása mellett kaphat.

3. §, (1) Tilos vadászul:
a ) mindenféle vadra háj tókutyával (agárral,''kópéval, tacs

kóval vagy más hajtőebbel) január hó 1. napjától augusztus 
hó 1. napjáig;

b ) mindenféle vadra fényszóró alkalmazásával, valamint 
repülőgépről, gépkocsiról, általában motoros járműről vagy 
járművel egész évben ;

c) mindennemű csíilkösvadra és medvére söréttel és 
postával, vagy vágott ólommal — beleértve a kegyelemlövést 
is — egész évben ;

d ) hasznos vadra hajtókkal április hó 16. napjától augusz
tus hó 1. napjáig ;

c ) hasznos vadra lesgödörböl — kivéve az átvonuló vlzi- 
. madarakat — egész évben.

(2) Az előbbi bekezdts a ) pontjában említett tilalom nem 
terjed ki a kotorékebbel végzett kotorékmunkára, továbbá a 
vizslával, a pórázon vezetett vérebbel és a vércsapára beve
zetett tacskóval, vagy friss disznó (medve) nyomra eresztett, 
u. n. disznóskutyával v a li vadászatra.

4. §. (2) Nem érinti ez a rendelet a W n t  Koro
nához visszacsatolt keleti és erdélyi or&^fffé»«en*zP>ariászat, 
szabályozásáról szóló 3.9*0/1941. M. jZt sz^ rb lltlw a 'w f^ha j
tása tárgyában kiadott 158.120/194^ fS* “  '  ' ' " 
mint a Magyar Szent Koronához v ívhat< 
ten a vadászati jog gyakorlás.
194.100/1940, F . M. szánni rendel--IX
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a nagy gerinczre értem, látom, hogy a 4 tehén megy ki Galícziába. Én aztán egy pár 
lépést lefele menve látom, hogy egy bika egy nyergen jön be Galícziából és tart lefelé 
a völgynek. Kitávcsövezve látom, hogy szép koronájú 12-es, de körülbelül 400 lépésre 
van, és tőlem megy. Sokat nem gondolkoztam, de rálőttem, elhibáztam. Ekkor egy völ
gyön ment keresztül, s az oldalban továbbment, azután kezdtem tüzelni. 15-ször lőt
tem rá, ha megláttam, mindjárt tüzeltem, már az utolsó lövéseket 1000 lépésnél 
messzibbről lőttem, de láttam, hogy találva van és egy sűrűben meghúzódott. Kivárva 
vagy egy félórát, mentem magam utána, Jóskát pedig ott hagytam, hogy az irányt mu
tassa. De bizony a bika nem volt jól találva, mert nagy vérzéssel, de még tudott men
ni. Egy kis hó is volt, hát jól tudtam nyomozni. Mindenütt szorosan az egyenes vona
lat kereste, sem le, sem fel nem tartott. Belátva, hogy itt már más nem segít, mint az 
erélyes nyomozás, mert a hó is nagyon olvadt, tehát mentem utána. A szagát minde
nütt éreztem, és sok sötétvörös és kevés világos vér volt, de mindig fogyott. Egyszer 
csak beértem, vagy Vi óra múlva, az álló erdőbe, ahol egy csepp hó sem volt, s így a ke
vés vér után nyomozni nem tudtam. Nagyon sajnáltam volna az összelövöldözött ne
mes vadat, ha meg nem találhatom. így hát kevés reménnyel, úgyszólván szag után, és 
mindenütt az oldalban mentem az álló erdőben. Éppen át kellett volna fordulni a má
sik völgybe, amikor vagy 100 lépésre megpillantottam az agancsot, de lőni nem tud
tam. Éreztem, hogy ez a döntő pillanat. Teljes erőmből szaladni kezdtem, de utói nem 
értem és megpillantani többet nem tudtam, de annyit elértem, hogy lefele szorítottam. 
S egyszer nagy csörtetést hallottam. Arrafelé futva megpillantottam a szarvast, ami
kor egy tenyérnyi résen a hátulsó czombját meglőttem, az újratöltésnél egy patro
nom elsült, addig megint menekült, de már egy nyíláson - újratöltve - gerinczen 
lőttem, s aztán egész közelről a még vonagló felséges vadat nyakba lőve, kimúlt. 
Szegényt igen megkínoztam, de másképp nem lehetett a zsákmányhoz jutni, s még
is jobb, mint hosszas kínlódás után pusztult volna el. Kísérőm tudja Isten hol ma
radt, az agancsot pedig ott hagyni nem akartam, közel a lengyel határhoz és a va
dorzók által is kedvelt helyen. Tehát kipihenve, s megnyugtatva a fáradságot és alig 
szuszogó tüdőmet, tolikésemmel hozzáfogtam az agancs levágásához, ami 1 óránál 
tovább tartott. Azután még a gukker, puska és agancscsal igen nehéz volt kijutni a 
cserkészútra, majd ezen le. Bizony csak dél felé érkeztem Kanascselref?], ahol édes 
kis Öregemnek és édes jó Apámnak bemutattam a gyönyörű zsákmányomat, s elbe
szélve a részleteket kipihentem a legfáradságosabb, de talán legnagyobb izgalommal 
járó cserkészetemet.

1906 1906.
március 8. Vadkan
Reggel 7-kor indultunk, gyönyörű időben, de igen rossz, havas úton (...) Somogyival 
a Forgách-féle borkúti vadászterületre, Borkútra, disznóra vadászni. Gyönyörű szép 
időben Vi 11 órakor az állásunkon voltunk, s vártunk egész 12 óráig, amikor az előttem 
levő gerinczen megláttam felém tartani az egyes kant. Bevárva mintegy 80 lépésre, tü
zeltem, de elhibáztam. A második lövést mintegy 50 lépésről adtam, s ekkor vadászszé
kemről felállottam. Ezt meglátva a disznó azonnal nekem fordult, s már a homlokát 
czéloztam, de nem bírt felmászni már a kis dombra, amelyen állottam, hanem oldalt, a 
völgy felé tartott, amikor jól czélozva, harmadik lövésemmel hónaljon lőve, mindjárt 
ott maradt. A második lövésem a gerinczét zúzta össze, azért nem tudott már hozzám 
feljönni, bár megvolt a szándéka. Gyönyörű szép volt a felborzolt sörényű, nem nagy,
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de mégis közepes kant látni a támadáshoz készülve. De engem kedves Mannlicherem- 
ben való bizakodás elbizakodottá is tesz, mert hiszen nem kellett volna elibe lőni, de 
oly nyugodt voltam, mikor szembe fordult is még 3 patronnal a Mannlicherben. Csak 
már akkor pontosan czélba vettem a homlokát, de nem volt rá szükség lőni. A kan 
hossza orrától a farka tövéig 165 cm, magas 107 cm, a fejének a hossza pedig 53 cm 
volt, mintegy 4-5 évesnek becsültük. Ezen a helyen, ahol most állottam, 3 évvel ezelőtt 
is lőttem egy nagy koczát, tehát nagyon kellemesen jubiláltam. A múlt ősszel Studenán 
lőtt kan azonban jóval nagyobb volt ennél. (Ennek a kikészített bőre 180 cm.)

1906. I I I/ 17-én kedves Urfi kutyámat meg kellett lövetni, mert már több embert meg
harapott. Nagyon sajnáltuk mindnyájan magunk nevelésű, kedves, hű kutyámat.

1906. április 20.
A fajdkakasokra, miután megtudtam, hogy a vadászbérlő nem jön, úgyis kint lévén az 
ültetéseknél Kincsescsetéről felmentem a Zánoga-havasra, s ott egy kalibát összeütve 
megháltunk, de kevés reménységgel voltam, miután igen nagy eső készült, ami még az 
éjszaka meg is érkezett, s bizony a hiányos kalibában áztunk mi, Jóskával és még egy 
munkással. Ez az idő a kedvünket nagyon lelohasztotta. Azonban mégsem akartam 
minden kísérlet nélkül elmenni, s éppen ezért reggel 3 órakor mentünk mi, ketten Jós
kával, egy helyre, a velem levő embert meg ismét más helyre, hallgatni. Sehogy sem 
akart megvirradni, úgyhogy még Vi 5-kor is sötét volt, de az eső nem esett, hanem egy 
igen meleg, teljesen csendes, sötét tavaszi reggel volt. Nem hallottam semmit sem, 
úgyhogy Jóskát is elküldtem magam mellől másfele kihallgatni. Még ott ültem magam
ban, várva a reggel derengését, amikor egy, csak a múlt évben hallott, kedves hangot 
hallok. A kakas dürrögését. Minden ázás, fáradság, hiábavaló beesés feledve, egyné
hány ugrást téve tisztán hallom a teljes dürgést, de még sötét van, bár 5 óra. Még men
ni gondolom a kakast, s ezért egész nyugodtan ugróm, de még egy pár ugrás és előt
tem van a kakas a földön, de nem tudom meglátni jól. Szerencsémre vagy 2 drb apró 
fenyő mellett állok, s így észre nem vesz a kakas, de jön mindég felém. S mivel nem 
akarom magam kitenni annak, hogy észrevéve ott hagyjon, amikor egy kis havas tisz
tásra ér, lövök, s ott van előttem a kakas talán 20 lépésre. Előkerül a lövésre Jóska is, 
és örvendezünk, hogy sikerült mégis, de az eső is úgy látszik csak a lövésemet várta, 
mert egy állandó, sűrű eső megindul s egész nap ver. Még ezen a környéken nézege
tünk egy darabig. Találunk is még 2 kakast legelgetve, de csak nem szólnak semmit 
sem. Ezeket elugratva hazajövünk agyonázva, de oda se nézve ennek, mivel megvan 
a gyönyörű kakas.

1906. április 22.
Április 21-én pihenve és dolgaim után nézve, 22-én ismét felmentem a Pecsenycziska- 
havasra, mert a Zánogán lőtt kakasomat elküldtem a vadászbérlőnek. Hát arra számít
va, hogy legyen nekünk is, ismét felmentem, igen szép időben, nem nagyon nehéz 
úton, körülbelül 2 V2 órát gyalogolva a havasi tanyáig. Innen egy félóra alatt a tetthe
lyen voltunk a Jura vadőrrel, s útközben 2 kakast elugrattunk, s vagy 3-4-nek a beszál
lását észleltem. Egyszer csak jön lassan lépegetve egy kakas nekem, feltartott farokkal, 
de hang nélkül, egy kis gerinczecskén. Hozzám közelebb, közelebb jött, amikor vagy 
40 lépésről odalőttem, s mivel vergődve a meredeken lefele igyekezett, még egyszer 
odalőttem, amire kimúlt a gyönyörű állat. Még jó ideig kellett várni, hogy a körülöt-
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tem levő kakasokat el ne zavarjam, míg aztán kerülő úton hazamentem, igen megelé
gedve az eredmény miatt. Reggel ismét kimenve még sötétben odaérkeztem. Egész 
csend volt, de hajnalodva körülöttem 150 méter körívben 3 kakas kezdett gyönyörűen 
dürrögni. Egy után indulva, az ott hagyott. Miután észrevettem, hogy a másik kakas
tól ment el, ennek a beugrását abbahagytam, s az után mentem, amelyiktől ez félt, s 
nem sok idő alatt beugrottam. S mivel sűrű fán volt, egészen alá ugrottam, s úgy lőt
tem meg a gyönyörű kakast, hogy az a lábamhoz esett éppen. Gyönyörűen mulattam, 
de egy cseppet sem volt csúnyább az azután következő mulatság sem, mert még beug
rottam egy fán és egy földön dürgő kakast, s sokáig nézegettem őket, egészen vagy V il 
óráig, amikor már a dürgés szakadozott kezdett lenni. így kimulatva magam elmentem 
a tanyára, ahol megreggelizve, s a 2 kakast bepakolva hazaindultam, útközben megint 
hatalmasan megázva, de hogy a reggel szép volt. Az egyik kakast az erdőmesteremnek 
ajándékoztam, a másikat, egy igen szép legyezőjű vénet, magamnak tartottam meg.

1906. augustus 3-án áthelyeztettem Kőrösmezőről Nagy-Bocskóra. Isten veled, Te 
kedves, sok örömet és vadászélvezetet nyújtó Kőrösmező, illetve Karmascsekf?]. 
Nagy-Bocskóról 1906. szeptember 11-én Terebesfejérpatakra, a gondnokságba helyez
tettem. (Hár Istennek.)

October 1. Szarvasbika
A volt vadászbérlőm meghívása folytán felmentem Kőrösmezőre, ahol az első reggel 
egy hang nélküli bikát vettem észre vagy 150-200 lépésről, a sötétben még gukkeren 
is igen nagy agancscsal. Meg is lőttem egy magas gerincz- és egy nyaklövéssel, de bi
zony amikor odamentem, egy gyenge páratlan 12-es lett belőle.

1907 1907. január 17. Vadkan. Terebesfejérpatak
A vadkant a vadőrrel kinyomoztuk, majd felugratva rám hajtotta, amikor egy jó lapocz- 
ka lövéssel tűzben rogyott össze, mintegy 60 lépésről. Szép 4-5 éves kan volt, 145 kgr 
súlylyal, 180 cm hosszú és 108 cm magas volt. Ez itt az első disznóm. Igen szépen mu
lattam evvel, csak a lehúzás alkalmával nagyon megkínlódtunk.

1907. február 27. Vaddisznó. Terebesfejérpatak, Licki-patak
A hivatalos teendőim végzése alkalmával, a licsenkai rakparton levő vontatási munka fe
lülvizsgálása alkalmával egyik erdőőröm, Melega ment a Licki-pataki vaddisznók után 
nézni. Ezeket kinyomozva jelentette hollétöket. Mire én 6 hajtót a rakpartról elvéve egy 
Vi óra alatt meghajtottuk a körülnyomozott részt, ahol 2 drb disznót csakugyan rám szo
rítottak, amelyeket mintegy 35 lépés távolságról kedves Mannlicheremmel le is dupláz
tam, mind a kettőt fülön lőve úgy, hogy egymásra estek. Nagyon megörültem ennek a 
szép szerencsémnek. Bizony az elveszett helyett újból csináltatott irányzókkal magosan 
hord a puskám, s ezért magyarázható a 2 magos lövés, ami mind a kettőnél a fülébe 
ment. A disznók (egy kocza és egy kan, mintegy 2 évesek) meglövése után, körülbelől 9 
órakor, még visszamentem és a másik rakpartot is keresztülvizsgáltam.

1907. április 4.
A IV/4-iki, rám nézve rendkívül eredményes és felejthetetlen volt, amiről az alábbiak
ban számolok be:
A farkasok igen sok kárt tettek a kerületemben. Igen sok szarvast s úgyszólván az egész
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disznóállományt elpusztították. Ezért iszonyú tehetetlen düh volt ezek a bestiák ellen 
bennem, miért is kiadtam, ha farkast nyomoznak, azt nekem azonnal jelenteni kell. 
Ezen rendelkezésemre ápril 4-én 9 órakor jelentik, hogy vagy 4 farkas a községi terü
leteken van. Rögtön összeszedtem embereimet, de 5-ünkön kívül a többi szolgálatban 
volt, de a hajtást megtartottuk, amelynek eredménye, hogy a szomszédomra, Bo- 
russzéki[P] vadőrre, aki a legfelső puskás volt, 8 farkas jött. Rá is duplázott, de elhibáz
ta. 7 rajta felül, egy pedig alól ment át. Ez az egy amint a túlsó hegyoldalon oldalazott 
és nagy sunyin menekült, egy kis ritkás helyen látható volt. Bár igen nagy távolságra 
volt, már 250-300 lépésig, mégis szerencselövést tettem, s jól czélozva kedves Mann- 
licheremmel rálőttem, amelyre a farkas megtántorodva összeesett, s lecsúszott a hegy
oldalon egy darabig. Nagyon megörültem ennek a szerencsés lövésnek, annál inkább, 
mert ez volt első farkasom. Azért még sem bíztam a farkasban, ismerve szívós életere
jét, tehát magam mentem oda, de biz’ már akkor egy fában megakadva ki volt múlva. 
36 kgramm, szép bundájú, kan farkas. Igen nagy örömem volt, részben, hogy szarvast 
bosszulhattam, részben ennek a kártékony, de mégis szép vadnak a leterítésével. 
Ugyanezen az álláson mindég a másik hegyoldal felé villogtam, hogy nem-e látom 
meg a többi farkast is valahol, s így történhetett meg egy vadkannak mintegy 15 lé
pésre való közeledése, mert csak akkor vettem észre, s egyenesen nekem tartott. Ép 
pen ezért közelebb már nem ereszthettem, s mintegy 12 lépésről, majdnem egyenes
ben, végiglőttem, s rögtön helyben maradt. így egy álláson egy vadkant és 1 farkast 
lőttem. Ritka vadászszerencse, éppen ezért nagyon is élveztem és jól mulattam. A vad
kan hihetetlen sovány volt, s ha tudom, hogy ilyen, szegényt meg nem lövöm. A far
kasok már erre tanakodtak, s reggelre ki is végezték volna. Ugyanezen az álláson 2 
nappal később is megint farkasra vadásztam, de nem volt a hajtásban, s rám megint 
egy szép fekete vadkan jött 39 lépésre, de, mivel miután farkasra volt a hajtás, eleresz
tettem lövés nélkül.

Május 16. Fajdkakas. Berlebás (Dohi obics)
Bizony majd’ elfelejtettem ezt a gyönyörű élvezetet a fajdkakassal. Ezt sem az én gond
nokságomban lőttem, hanem a Rahóhoz tartozó Berlebás részen, mert ez is Stáray gróf 
birtokához tartozik, aki nekem is felajánlott egy kakast. Először a borzasztó hó és idő
járás miatt csak április végén mentem ki, azonban egy vadorzón kívül akkor nem talál
tam egyebet, akit meg is fogtam, bár akkor is dürrögtek, de nem tudtam kakast lőni. 
Nem tudtam nyugodni mégsem kakas nélkül, ezért szántam még egyszer magamat a 
nagyon fáradságos útra, bízva még a sok hóban. Este kiülve berepült egy kakas és diir- 
gött is. Képzelhetni, mennyire felszállott a reménységem egy jól kihallgatott berepü
lés után. Reggel a berepüléshez közel felállva csak hamar dürrögni kezdett a kakas, 
amelyet beugorva még sötétben meglőttem, mivel a késői idő miatt féltem, hogy a 
földre repülve ott hagy. Egy berkenyefán volt, s éppen ezért nagyon szép lett volna lát
ni a dürgést, de nem mertem, szokásom szerint, most előbb kiélvezni a dürgést. így ki
békülve a sok fáradsággal, megelégedve vittem haza a közepes kakast, melynek húsát 
elköltve farkát és fejét a szokásos módon kipreparáltattam.

1907. oct. 3. Szarvasbika (6-os)
A sok szaladgálás Kőrösmező és Trebusa közt a bőgésidényt rám nézve nagyon meg
zavarta, miért is utolsó kintlétemkor egy rossz 6-ost lőttem, miután tudtam, hogy mást 
már nem lőhetek.
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1908 1908.
Ez évben sok dolgom volt, s részben a szerencse sem kedvezett. így szarvasbika és vad
disznó nélkül maradtam, de ezek helyett volt az az igaz vadászörömöm, hogy édes jó 
Apám egy szép 10-es bikát lőtt Studenában, ami engem talán még nagyobb örömmel 
töltött el.
Igen szép vadászatom volt a fajdkakasokkal, amelyek közül az egyik, amelyiket a Ho- 
locsenkán lőttem, igen szép, öreg példány volt, de meg is szenvedtem a szép tolláért, 
mert egy havas esővel szakadó éjjelt töltöttem rossz kalibámban érte.
Még szép mulatságom volt az 5 szarvastehén lövése, amikor egyszer egy csapatból 3-at, 
más alkalommal pedig 2-őt lőttem ki.

1911 1911. év
oct. 5. szarvastehén 2 db 
oct. 5. hatos bika 

October 14. bika (12-es páratlan)
A szarvastehenek miniszteri engedélylyel, tilos időben. Ezek közül az egyiket mind
járt első lövéssel lapoczkán keresztüllőttem, mégis menekült, amíg azután hátba lőt
tem, mire tűzben esett. A másik (rossz, hátulsó czomblövéssel) csak a kegyelemlö
vés után múlt ki. A kis bika tehenek között volt, s a lövések után megfigyelve, miért 
nem menekül, a lába volt törve, miért meg kellett lőni. Bizonyosan a csúnya, gör- 
geteges és sziklás helyen a bőgés közben valami nagy bikától menekülve törte el a 
lábát. A 12-es szarvast már igen sok fáradság után, és 5 bika elhibázása után lőttem. 
A hibák a szemem gyengülése folytán estek meg, de nem sebeztem meg egyet sem. 
Ezzel a bikával nagyon jól mulattam, mert 3 tehén és két szarvas volt együtt, s a ki
sebb szarvas (8-as) ezen nagyobbnak az engedelmével kergette és hajtotta a tehene
ket. S csak amikor a kis bika mellette szaladt el valamelyik tehénnel, akkor morgott. 
S eközben sikerült nekem belopni egy rengeteg széltörés közepén a bikát, mert ha 
zörögtem és ágakat recscsentettem is el, azt hitték, hogy valamelyik társuk csinálja 
a zajt. S így egy gerinczre feljutva a borzasztó széltörésben megpillantottam a szar
vasokat, amikor a kis bika hajszolta őket, egy ideig nézve és gyönyörködve ezen. 
Egyszer csak a kis bika közvetlen mellettem kergetett el egy tehenet, amiből meg
győződtem, hogy veszedelemmel jár a további gyönyörködés, mert a szarvasok sze
let kaphatnak. Ezért amikor jól láttam a nagyobb bikát, tüzeltem és hibáztam. Még 
egyszer hibáztam, amikor 3-szor, már eszembe jutott, hogy jól kell czélozni. Tehát 
megnyugodtan czélozva, mintegy 80 lépésről nyakba lőttem, amire ez tűzben ma
radt, úgyszólván mozdulatlanul. Az agancsa igen szép lombár állású, bár igen vé
konynak és gyengének mondható, bár vén bika volt, de evvel is nagy örömem volt, 
mert már igazán régen nem mulattam ilyen jól szarvasokkal, hála az engedélyezett 
szarvasnak.

1919 1919. év
1919. május 27-én du. 4 órakor az oláh prefektus M.[áramaros]szigeten felhívatott az 
oláh királyra való hűségeskü letételére. Ezt az egész erdőigazgatósági tisztikar megta
gadta, s ezzel állásunkból elmozdítottak. Ezzel magas erdészeti culturánk, s ebben ne
kem nagyon sok létesítményem és munkám a barbárok kezébe került. Fájó hazafias és 
erdészszívvel hagytam ott 23 évi sok és nehéz munkám eredményeit és famíliám ősi 
fészkét.



IX/8-án Szekszárdra mint a m. orsz. faértékesítő hivatal ottani kirendeltség vezetőjé
nek rendeltettem ki.

1927. oct. 12. Délután Vi 3-kor meghalt szeretett édes Apám, legjobb barátom, lelki 1927 
testvérem és vadászmesterem.

1935. october 4-én meghalt Kaszanyitczky Andor Szentannán[P], vadászat közben. 1935 
Öreg vadász barátom elvesztét nagyon fájlalom, a Guthon én maradtam csak a régiek 
közül.

1941. április 14-én este 8 órakor 68-ik születésem napján elvesztettem szeretett jó fe- 1941 
leségemet, akivel 40 évig éltünk együtt szeretetben és megértésben.
Elvesztésével halálos sebet kaptam!

Ha valamikor ezt a lőjegyzéket valaki a kezibe veszi, furcsának találhatja hogy a beve
zetések mindig sűrűbbek lesznek, s az utolsó, 1939. évben már négy tételt is jegyeztem 
egy rovatba. Valamikor az a nevetséges babona jutott eszembe, hogy addig fogok élni, 
amíg ez a könyv teli nem lesz. Egészen nevetséges, de ez a gondolat mindig határozot
tabb lett, s valóságos meggyőződéssé vált, míg elhatároztam, hogy az 1940-es idény
ben már megint rendes távolságba vezetem be a lőtt vadakat, rovatok szerint, s ezt 
a betétet tétettem a könyvhöz.

Később, 1940 octóberében már szeretett jó Feleségem menthetetlen betegségéről tudo
másom volt, s mindig vele akartam lenni, mégis szerető, gondos barátaim - köztük kü
lönösen az orvos barátaim - elcsaltak egy párszor, hogy borzasztó lelkiállapotomból ki
zökkentsenek, s ezért itt is hálás vagyok nekik. Ha megálltam valahol, vagy a standon, 
bizony megint csak visszatértek a gondolataim, elég sok vadat is elméláztam emiatt. ír 
tam volna már három sorba is egy vadat, hogy hamarább beteljen ez a lap számomra.
Én itt maradtam, a lapot pedig az én jobbik felem, szeretett Feleségem halálának fel
jegyzésénél fejeztem be, aki nagyon sokszor kísért el vadászataimra, együtt élvezve 
a természet szépségeit és a vadászat gyönyörű élvezetét. Hányszor beszéltünk hang 
nélkül, jelekkel máramarosi cserkészeteimkor! Hányszor jött elibém Kőrösmezőről a
8 km-re fekvő Studenai-völgyig gyalog, s várt rám a rakpartőri házban, hogy kocsin 
együtt jöjjünk haza, kikérdezve élményeimről!
Hiába volt a babona, mégis én maradtam itt, s megkezdtem a feljegyzést az új betét
ben. Próbálok csavarogni, vadászni ezzel a nagy halálos sebemmel, de ez sem az már, 
mint azelőtt volt.

1941.
A guthi XI/8—9-iki vadászaton jelen voltak Horváth Aurél, dr. Lerenc Béla, Lipcsey 
Imre, dr. Loessl János, dr. Mező Sándor, Revitzky József, Steinfeld István, ifj. Széky 
Péter, Szomjas Gusztáv, Szomjas László és dr. Winkler Jenő tagok és dr. Rátnay Zol
tán főszolgabíró, vitéz Kiss Lajos erdőigazgató, Horváth József főbíró és Gencsy T i 
bor vendégek. Esett 159 nyúl, 58 fácán, 8 szalonka és 2 róka.

1941. X I/14. Hortobágyon, rettenetes É-ÉK . szélben, 10° hidegben meg se mozdult a 
liba. Nem emlékszem olyan esetre, hogy a Hortobágyon lövést se tegyek, pedig 3 hú-



záson voltam, vagy 10 óráig a gödörben, ahol volt időm gondolkozni a ma 7 hónapja 
eltávozott, szeretett Feleségemről, hiszen azért is mentem ki, hogy ezen a napon za
vartalanul vele lehessek.

A guthi 1941. XII/7—8-iki hajtóvadászaton jelen voltak: Horváth Aurél tiszteletbeli tag, 
dr. Lerenc Béla, vitéz László Miklós, dr. Loessl János, Reviczky József, Steinfeld 
István, ifj. Széky Péter, Szomjas Gusztáv, Szomjas László, dr. Winkler Jenő és én, ren
des tagok. Gencsy Károly helyett fia, Tibor és vitéz Kovássy Lajos, mint az én vendé
gem, azonkívül vitéz Kiss Lajos erdőigazgató, Zsanickay Pál erdőfelügyelő, dr. Kálnay 
Zoltán és Horváth József hivatalos vendégek. Esett:
XII/7én K. Guthon 12 f. kakas, 52 nyúl,
XII/8. B. Guthon 64 f. kakas, 52, nyúl, 2 f. tyúk, 1 róka, 2 karvaly, 2 szalonka. 
Külső-Guthon különösen kevés kakast, illetve fácánt találtunk. Nem kielégítő a szapo
rulat. Nyulat többet találtunk. Erre nem tudok más véleményt mondani, mert valósá
gos orkánban vadásztunk, amikor a nyúl nem szeret az erdőben tartózkodni.

1941. X II. 22,23.
Az igari családi vadászat ifj. Széky Péter és Oláh Gyula rendezésében 22-ikén kör, 23-án 
reszli hajtásokkal. Ott voltak még Mocsáry András, v. Kovássy Lajos, Babosy György, 
Lipcsey Imre és Lajos, Fráter Árpád, Mocsáry Lajos, Bánó Imre, Török Elemér, Bucy 
Kálmán.

1942 1942. I. 11. Nyúl 7 db (Nyíracsád)
A guthi társaság acsádi területén 1/11 -ki körvadászat rettenetes időben, orkán és hava
zás mellett folyt le. Én, Gencsy Károly, dr. Kálnay, v. Kiss Lajos csak délre, az utolsó 
két körre érkeztünk meg szánkán, miután a szánkóval Adony és Acsád közt elakadtunk. 
A vadászaton részt vettünk: Gencsy Károly (aki Acsádról visszament haza, mert fázott 
a csúnya időben), Horváth Aurél, dr. Kálnay Zoltán, v. Kiss Lajos, dr. Lorencz Béla, 
László Miklós, dr. Winkler Jenő és Jenczi és én. Terítékre került 69 nyúl.
A havazások több-kevesebb szünettel az év elejétől kezdve folyamatosan tartottak, 
már 6-ikán volt 15 cm-es hó. 14-én már 30-35, míg 20-ikára már 40 cm felül volt 
a hótakaró. Az erős hidegek is beköszöntöttek, 1/21-én már -20° volt. Félős, hogy 
a nagy áldozatokkal és munkával nevelt vadjaink ismét a két év előtti katasztrófa előtt 
állanak. Fogoly amúgy sincs, fácán koránt se váltotta be a reményeket, kevés tyúkot 
lehet találni, ami a jövő szaporodásra is szomorú előjel. Egyedül az őzállományban 
volt jó eredmény, aminek az állománya megközelítette a két év előtti állapotokat. Bi
zony a szigorú tél és nagy hó mellett ezeknek a sorsa is bizonytalan, mert az etetés
hez szükséges eleségünk elég nincs, s a háborús viszonyok miatt eleség kiutalására 
egyáltalán nincs remény. Ma olvasom az újságban (1/22.), hogy a FM  a fácánlövést be
tiltotta.
Folytonos, -10-20° hideg mellett, gyakori havazás után, II/10-én a hó 50 cm-en felüli 
magasságban fekszik a földön, eltekintve a fúvások sokkal vastagabb rétegétől. Guthról 
a nyulak döglését jelentik (10 db), az őzek még nem sértik fel a lábukat. Az etetéssel 
nagy küzdelemmel birkózunk meg, szerencsére ocsút 30 P-ért q-ként még tudtunk ven
ni. Özeket kévés szénarakással és fedeles etetőkkel (18 fedeles etető) tápláljuk. 
Csudálatos, hogy az őzek a kitűnő, májusban termelt mogyoró, tölgy lombtakarmány
hoz sehol sem nyúlnak. Éppen úgy a márciusban épített, az etetőkhöz közel elhelye-
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zett cirok- és tengeriszárkúpokat sem használják, pedig ott száraz tölgylombot találná
nak, pedig az oda felfüggesztett lucernakévéket megeszik. Éppen úgy nem használják 
a részükre 2-3 m2 hótól kilapátolt területeket sem.
II/15-én, dacára az észak és északkeleti szélnek, a hideg alább hagyott, s az éjszakai 
2-7° hideg után a nappalok 8-10° felmelegednek, bár a folytatás is ilyen lenne.
Egy hideghullám után már II/24-én 0 fölött maradt a hőmérő, eső mellett nagyon 
olvadt a nappali +5° mellett.

IV. 12. Erdei szalonka 1. Guth (Belső)
A szalonkavonulás igen változatos volt, amilyen az időjárás. A közbeeső orkánok sok
szor napokra megállították a vonulást. III/26-ról érkezett a Guthról az első jelentés, 
IV/14-én még a Széky P., Lipcsey Imre és Lajos és Mocsáry András 19 drb-ot lőttek a 
Külső-Guthon. Húzások általában gyengék voltak.

V. 1. Őzbak. Belsőguth
Ez idényben a Guthon egy jó és egy selejt őzbak lőhető. V/l-iki cserkészeten a kere
sett jó bakot nem találtuk meg, ezért a régóta ismert, „sérves” selejtbak felkeresésére 
indultunk. Megtalálva láttam, hogy egy kalap nagyságú nyúlvány csüng a bal oldalán. 
81 lépésről tüzeltem - mint Greguss fővadőr mondja -, éppen abban a pillanatban, 
amikor lépett, így a hátulsó czombját lőttem keresztül, csonttörés nélkül.
Nagyon bántott a sebzett őz elvesztése, ezért a környéket tüzetesen átkutattuk, de csak 
a társaságát, 2 kisebb bakot és egy sutát találtunk. Végre egy sűrűben gyanítottuk, 
melyből a sebzett őzet kihajtva meglőttem. Kiderült, hogy nem sérv a nagy daganat, 
hanem a has és hátulsó comb között egy óriási rákos daganat, amely már egészen vé
res volt, s a járásában is nagyon akadályozta. Igen öreg bak volt, igen nagy rózsatővel, 
de azon gyenge agancscsal, 370 gr súlyban. 1943. II/1-én 330 gr.

1942. XI/21. és 22-én a Belsőguthon vadásztunk, 21-én 13 rendes tag és 8 vendég, 22-én 
12 rendes tag és 8 vendég volt. Terítékre került:
21-én 69 nyúl, 8 f. kakas 1 szajkó
22-én 176 nyúl, 9 f. kakas 1 róka, 2 héja, 1 ölyv

245 nyúl 17 f. kakas 1 szajkó 1 róka 2 héja 1 ölyv = 267 db.

Fácánt feltűnően keveset találtunk, különösen a tyúk kevés. Igaz, hogy még sok kint 
van a vetéseken. Kíváncsi vagyok a későbbi vadászatokra. 21-én este még kijöttek dr. 
Kölcsey Sándor és dr. Veress Géza, amikor az új vadászházat a használatnak átadtuk, s 
Kölcseynek és Veress Gézának az új vadásztelep létesítésében tapasztalt jóindulatú tá
mogatást megköszöntük.

1942. X II. 12. Egerfarmos
Oláh Gyula, illetve felesége, Széky Eszter hívtak meg. Már szerettem volna őket is lát
ni. Kevés volt a nyúl, ott voltak Mocsáry Lajos és Andris, Lipcsey Imre és Lajos, ifj. 
Széky Péter, dr. Prónay Endre, Kövér Péterné, Szilassy, Zarkoczy, Kolon, Rácz.

6, 7- és 8-án Guthon és Acsádon. Kevés nyúl, még kevesebb fácán, aminek magyará
zatát nem tudjuk. Legutóbb felvetődött, hogy nem az elszaporodott görény az oka, 
mert Savósguthon már eddig 70 drb-ot fogtak.
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6-án 7 rendes tag, 2 vendég. 7-én 10 rendes tag, 3 vendég és 8-án 11 rendes tag és 
3 vendég.
Elejtve 6-án 52 nyúl 3 fácán 1 drb ölyv

7-én 129 nyúl - 1 drb macska, 1 szarka
8-án 55 nyúl 14 fácán 1 ölyv, 1 karvaly, 1 szarka.

XII/20-án az [nyírjacsádi területen 2 kör és Belsőguthon 3 hajtás volt.
9 vadász elejtett 117 nyulat, 2 szarkát, 1 tarka varjút.

1943 1943.1/31. Róka 2 Külső Várhegy,
Lakatos

Ezzel ez az idény kedves emlékekkel fejeződött be.

Még eddig nincs fácán, mert túl nagy hidegek voltak. A hóviszonyok is még elég jók. Már 
korán voltak ugyan havazások, de nem magas a hó, úgyhogy a kitett szénát és lóherét még 
a vadak nem veszik fel. Ahol megkezdték, ott is inkább csak a nyulak dézsmálják az őzele- 
séget is, a fácánok azonban már járják az etetőt. Csak nagyon kevés van, mert az orsz. ál
lategészségügyi intézet által megállapított fácánpestis bizony nagyon megtizedelte az ál
lományt. S másik baj, hogy a tyúkokhoz viszonyítva sok kakas maradt, mert jobban bírták 
a kakasok a betegséget éppen [úgy], mint a téli hidegeket. A Guthra nagyobb beszerzés
sel akartuk a fácánlétszámot feljavítani. Meg is rendeltünk 35 törzset (1+3), de amikor az 
állategészségügyi intézetből azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a hozatott fácánokat nem 
lehet oltás útján a pestistől megmenteni, 20 törzset lemondtunk. így csak a köteles 15 
törzset hozatjuk meg. Bárcsak megmaradnának! Ezt sem kaptuk meg, anyaghiány miatt.

1943. IV/11. Erdei szalonka
Szalonkavonulás igen rossz volt. 11 húzáson egyetlen egyszer egy kettőst láttam 
messziről.

1943.X/20. Vadliba 43 Hortobágy (Kondás-fenék)
Együtt voltunk, ifj. Széky Péter, Mocsáry András és Lipcsey Janival. Lőttünk 154 db-ot. 
Igen sok liba volt, mozogtak is, csak húzásidőben magasan járt.

XI/13—14-iki hajtóvadászaton jelen voltak: v. Bobory Gy. dr. (...), dr. Iliid  T., Horváth 
Árpád, dr. Lárenz B., Lipcsey I., dr. (...) dr. Mező I., Reviczky I., Steinfeld I., Szomjas 
L. és G. és Szilassy László. Vendégek: dr. Jászay M.né, Pammer D., dr. Kálnay Z., 
Horváth J., Korén J., Kint volt dr. Kálnay I., dísz elnök, (...).

XI/27—28-iki vadászaton megjelentek: v. Bobory Gy.[örgy], dr. Hütl T.fibor], Horváth 
Árpád, dr. Mező I.[stván], dr. Lárenz B., v. László M., dr. (...) I., Reviczky I., Steinfeld 
I., Szomjas G. és én tagok, Gencsy T. v. Horváth I, Horváth I., Kozák I., Mező Sán
dor, dr. Kálnay Z., és Pammer D. vendégek.
Terítékre került 277 nyúl, 3 róka, 58 fácán, 20 macska.

1944 1944. február
A vadászidényt úgy, mint tavaly, 2 rókával végeztem, így igen kellemes emlékekkel zár
tam. I/30-án hajtóvadászat volt: v. László M., Lárenz Béla, dr. [?] I., dr. Mező I., ifj.
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Széky Péter és én tagok. Mező E. v. Kiss L., Horváth A., dr. Kálnay Z. és Horváth I. 
vendégek jelenlétében.
Esett 56 nyúl és 3 róka. Hó már nincs, enyhe időjárás.

1944. szeptember
Szeptember 19-én a bombázások elől kimentünk Guthra, a vadásziakba egy szekér hol
mival, főként ruhaneművel.

1944. X/l. Nyúl 1 Guth. Vadászház mellett

October 20-án az oroszok bejöttek Guthra. Naponta többször megjelentek, sok min
denünket elvittek. A megmaradt holmiaink, derék Dunántúlról kerülő vadőreink, id.
Kovács Gyula, Őri József segédvadőr és családjok útján vesztek el, a sok vadászházi fel
szereléssel, Ifj. Őri kezén 3 puskám is elveszett.

Guthon már tarthatatlan volt a helyzet. Engem a kozákok meg is vertek, rám lövöldöz
tek stb., így X/28-án egy hátibatyuval, a velem kitartó Böskével együtt gyalog hazain
dultunk. 29-én beérkeztünk a teljesen feldúlt lakásunkba, ahol bizony a felszerelés 
nagy részét (...) az oroszok, legnagyobb részt azonban népünk, illetve a csőcselék vitte 
el. Ott maradni nem lehetett, így csak november végén tudtunk beköltözni, mert a le
romlott tetőt és a feldúlt lakást kellett rendbe hozni, hogy lakható legyen.
Bizony ez nehéz volt, mert nagyon lassan ment a szörnyű piszokból egyet-mást kiha
lászni, s sok kedves emlékem megsemmisült amiatt is, hogy az oroszok nemcsak a szo
bákat, hanem a fiókokat is előszeretettel használták WC-nek. Talán otthonról hozták 
ezt a divatot.

1945-ben nem lehetett vadászni. Minden fegyverem, vadászfelszerelésem elveszett. 1945 
Szerencsémre az agancsokat nem méltányolták, vagy hamar visszajöttünk, mert legna
gyobb részben megmaradtak.

1950. szeptember 10-én kedves öreg Szepi kutyámat szél érte. A Nagyerdőn temettük 1950 
el, ez a kedves öreg barátom is itt hagyott.
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Megjegyzések és kiegészítések
m

1/ A máramarosszigeti erdőigazgatóság
Az erdőigazgatóság a Tisza forrásvidékén, Máramaros megyében mintegy 280 ezer 
kh-nyi kincstári erdőterületen gazdálkodott. Az erdőigazgatóság a legelső volt ab
ban a folyamatban, amelynek során az egykori őserdőket gazdasági erdőkké ala
kították át. Itt már a XVIII. század második felében a sószállítás érdekében beve
zették a modern, az egykorú, lehetőleg hasonló méretű fákat adó lucfenyőerdők 
nevelésének módszerét. Mind az erdőművelési feladatok megoldására, mind a fa- 
kitermelés és szállítás korszerű formában történő megvalósítására német munká
sokat telepítettek be.

Kovássy Kálmán idejében, a századfordulón a gazdálkodást az úgynevezett házi ke
zelés jellemezte. E szerint a fakitermelést nem vállalkozókkal végeztették, hanem sa
ját munkásokkal, s a fát csak a tiszai tutajkikötőkben bocsátották árverésre. A kor
szak legkorszerűbbnek tartott eljárása, a házi kezelés biztosította az erdőművelési 
munkák ütemes, viszonylag kis problémákkal, viszont nagy erdőtiszti, erdőőri létszám
mal történő megoldását is. Az erdőtisztek száma 50 fő körül alakult, az erdőőrök, er
dőszolgáké meghaladta a 100-at, míg a kincstári munkásoké 500 fő körüli volt.

Kovássy Kálmán az erdőigazgatósághoz tartozó 16 erdőgondnokságból többen is szol
gált, de az első világháború éveiben már a máramarosszigeti központban dolgozott.

2/ A debreceni erdőigazgatóság
Debrecenben az 1879. évi erdőtörvényt követően 1880-ban állami erdőfelü
gyelőséget létesítettek. A város 1918-ban határozott úgy, hogy erdeit állami keze
lésbe adja. Ennek megfelelően ekkor állami erdőgondnokság (amely a nagykáro
lyi erdőhivatalhoz tartozott), majd erdőhivatal létesült. A Trianon utáni helyzetben 
és az 1923. évi erdőtörvények alapján az állami erdőkezelés és az állami erdőfel
ügyelet szerveit egyesítették, s így Debrecenben erdőigazgatóság jött létre. Az 
igazgatóság állományába Kovássy Kálmán 1922-ben mint erdőfelügyelő került, 
majd 1932-ben, nyugdíjazása előtt, igazgatóként dolgozott. A hivatali pályától tör
ténő búcsúztatása megjelent az Erdészeti Lapokban (1932.1192-1193.):

Kovássy Kálmán búcsúja a debreceni erdőigazgatóságtól. Megható keretek között 
búcsúzott el a debreceni erdőigazgatóság tisztikara a nyugalomba vonult Kovássy Kálmán 
miniszteri tanácsos, erdőigazgatótól. Az „Angol királynő” külön termében gyűlt össze 
az egész igazgatóság kerületébe tartozó tisztikar és a nyugalomban levő erdőmérnöki 
kar családtagjaikkal együtt. Az est fényét, melegségét, családias együvé tartozását emelte 
Papp Béla miniszteri tanácsos, főosztály vezető jelenléte. Debrecen város részéről 
dr. Veress Géza gazdasági tanácsnok vett részt. Elsőnek Papp Béla miniszteri tanácsos 
szólalt fel, aki a főnöki és baráti szív melegével köszöntötte a távozó erdőigazgatót. 
Felsorolta munkában töltött idejének egyes kiemelkedő fázisait, ami végig vezette 
Máramaros bérceitől a Duna partjáig, onnan pedig befejezéshez juttatta a Hortobágy 
szikes terméketlen talaján és az Alföld homokján végzett munkájában. Becsülettel
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állottá meg a helyét mindenütt, szeretettel vették körül úgy feljebbvalója, mint a köz
vetlen munkatársai; ez a becsülés és szeretet hozta le őt is erre a szép ünnepre, ez a be
csülés és szeretet nyilvánul meg ebben a fényes estében, mit tisztikara nyújt neki. Jelen
létével domumentálni akarja azt a baráti összetartozást, mit még a selmeci főiskola 
padjai közül hoztak magukkal és óhajtja, hogy ez a tradicionális összetartás jellemezze 
ezután is az erdészetet. Utána dr. Veress Géza városi tanácsnok köszöntötte a távozót, 
hangoztatva, hogy nem búcsúzik és nem búcsúztat a Kovássy Kálmán élettapasztalataira, 
ebből következő tanácsaira a városnak ezután is szüksége lehet, adandó körülmények 
között kéri az ő támogatását. Kifejezi, hogy a város és az állami kezelés között mindig 
eltalálta a hangot, állandóan fenntartotta az egyetértést és olyan elismerést vívott ki az 
eleinte nem szívesen fogadott állami kezeléssel szemben, hogy most már a legnagyobb 
megelégedéssel fogadja a város az állami kezelés ténykedéseit.
Krall János erdőigazgató a kartársak és saját nevében fejezte ki szeretetét a jó barátnak, 
atyai támogatójuknak, megértő, mindenkor igazságos főnöknek. Nem búcsúzik, azt a kap
csolatot, amit a hosszú éveken egyetértő szeretettel ápoltak, a helyzetváltozás nem szüntet
heti meg. Ennek a szeretetnek akar a kifejezője lenni az a gondolat, mellyel nevét egy sport 
vándordíj alapításával örökítik meg a debreceni középiskolások lövész egyesületei részére. 
Krall János, a szerető jó barát, könnyek között adta át az alapítólevelet. A vándordíj ma
ga egy monumentális bronz tigris-szobor, vörös márvány talapzatán „ Kovássy Kálmán 
vándordíj” véséssel. A gondolat szépsége, nemessége, ékes bizonyítéka az érzéseknek, 
amelyek hatása alatt létre jött. Kovássy Kálmán könnyektől elcsukló hangon köszönte 
meg a szeretetnek e megnyilatkozását, a kartársaktól mindig tapasztalt jóindulatú támo
gatást, a főosztályfőnöknek köszönte megjelenését, mellyel megmutatta, milyen az iga
zi vezető jó barát, megköszönte a tőle mindig tapasztalt kivételes elbánást, a baráti job
bot, mit távozásakor feléje nyújt és amit ő hálás szeretettel szorít meg, kérve a jó Istent, 
hogy az erdészet felvirágoztatására még sokáig tartsa meg erő és egészségben.
Dr. Veress Gézának köszönte a várostól tapasztalt jóindulatú elbánást, megértő együttmű
ködést, melynek mindenkor a gazdasági tanácsnok igazságérzete volt a kiinduló pontja. 
Pólyik Árpád erdőmérnök versben búcsúzott, melyben nagyon szépen nyilatkozott meg 
finom érzése, jó szíve. Ismét Papp Béla miniszteri tanácsos emelkedett szólásra, üdvözöl
ve Krall János erdőigazgatót, kinek személye garancia arra nézve, hogy a vezetés kiváló 
kezekbe jutott. Az üdvözlést Krall erdőigazgató megköszönve, éltette a főosztályfőnö
köt, az erdészet kimagasló, megértő vezetőjét.
Kovássy Kálmánnét az „erdész asszonyok” ezüst virágvázával és virágokkal ajándékoz
ták meg.
Azután a fiatalság táncra állt fel s közben szép régi selmeci nótákat énekeltek s a vén 
diák elballagott tovább, tovább. Isten veletek cimborák, tovább, tovább!

Kovássy Kálmán később is kötődött az erdőigazgatósághoz, illetve erdészethez. 
Például az 1934-ben Debrecenben rendezett erdészeti és vadászati kiállítás 
egyik aktív résztvevője, kiállítója volt.
3/ A Guthi Vadásztársaság elnökeként 1936. augusztus í-jétől 1948. augusztus 
31-ig Kovássy Kálmán vette bérbe a város polgármestere (dr. Kölcsey Sándor) ál
tal képviselt Debrecentől a guthi vadászterületet. A szerződés kikötései között 
szerepelt, hogy a vadásztársaság taglétszáma a 18 főt nem haladhatja meg, s ők 
gondoskodnak arról is, hogy 1000 kh-anként 30 őznél több nem lehet a terüle
ten. A vadászterület egy 1936. évi kimutatás szerint 6850 kh erdőből és 1803 kh
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jvimuraras
A guthi vadásztársaságnál viselt tisztségek adatairól

Té Név a viselt Polgári Lakhely Születési hely vallása Apja Anyja
tel tisztség (év, hó, nap) neve
sz. megnevezése

1. Kovássy Kálmán elnök ny. min. tan. Debrecen
Magoss György tér 6.

Tiszafüred ref. Ferenc ■fr Szántói 
Szabó Sarolta

2. Dr. Lárencz Béla gazda fogorvos Péterfia u. 18. Beregszász 
1894. II. 28.

r. kath. Béla $ Dollmann Lujza

3- Horváth Arvéd vadászmester m. kir. erdő
mérnök

Guth
városi erdészlak

Balassagyarmat 
1894. IV. 5.

evang. Danó Dévény Etelka

4- Dr. Bay András ügyész ügyvéd Debrecen 
Csapó u.

Nyírmada 
1879. VIII. 13.

ref. Ferenc ■fr Bernath Mária $

5- Steinfeld István választmányi tag földbirtokos Ferenc józsef u. 22. Debrecen 
1891. VIII. 31.

ref. Mihály ‘fi* Holitcher Lujza

6. Dr. Winkler Jenő választmányi tag fogorvos Kossuth u. 3. Mózs.
Kolozs megye 
1877. IV. 27.

ref. Frigyes juszty Amália í

Debrecen, 1938. Június hó 

Kovássy Kálmán

m
ezőgazdasági művelés alatt álló területből tevődött össze. (8653 

kh-4980 
ha.) 

Az évi bérleti díjat 1500 
aranypengőben 

állapították m
eg.

A 
vadásztársaság 

tisztségviselői 1938-ban 
(a 

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár anya
gából):



A front után újjáéledő debreceni vadásztársaság egyik első teendője volt 
Kovássy Kálmánt „örökös díszelnökké” fogadni, amely levél fennmaradt:
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Kovássy a kitüntető címet az 1946. november 18-án kelt levelében a következő
képpen köszönte meg:

Dr. Vásáry István 
ny. min. Képviselő Úrnak 
a Guthi Vadásztársaság Elnökének 
Helyben

24/946. sz. alatti értesítéssel kapcsolatban a leghálásabb szívvel köszönöm meg a vadász
társulat tiszti karának és összes tagjainak azon rendkívüli kitüntetést és megtisztelte
tést, hogy örökös díszelnökévé választani méltóztattak.
Nagyon de nagyon sok kedves emlék köt a Guthi Vadásztársasághoz. Mindig szív
ügyem volt, s a lelkemhez közel áll a vadásztársaság boldogulása, s ez alkalommal is 
szívemből kívánom boldogulását, virágzását és régi tradíciók szem előtt tartásával új 
alapokon való fejlődését.
Ismételt hálás köszönetem mellett maradtam teljes tisztelettel és vadász üdvözlettel 
Debrecen, 1946. X I. 18.

Kovássy



4/ A Debreceni Vadásztársulat
A társulat 1873-ban, az 1872. évi VI. törvénycikk alapján alakult. Elődjének tekin
tette az 1848-ban létrehozott polgári lövészegyletet. Az említett törvény felemás
ságából következett, hogy a mintegy 60-70 tag a város kb. 75 ezer kh-nyi terü
letét hiába bérelte, a 100 kh-at nem meghaladó birtokosok birtoka is kitett 72 
ezer kh-t, ahol a város a vadászati jogot nem adhatta bérbe. Itt nem a társulat, 
hanem az említett gazdák egy része vadászott, akik aztán nem is akartak a tár
sulatba belépni. így a bérbe adott és a saját vadászatra megtartott (esetleg minden
féle vadászattól eltiltott) területek egymás mellett, a legnagyobb összevissza
ságban fordultak elő. Ez természetesen leginkább a társulati tagokat korlátozta. 
Az 1883. évi XX. te. ezt, illetve az ehhez hasonló helyzeteket a következőképpen 
igyekezett megoldani. A 200 kh-nál kisebb, de 50 kh-t meghaladó területtel ren
delkező földtulajdonosok továbbra is vadászhattak a saját birtokukon, de ha nem 
éltek a joggal, akkor azt kötelezően bérbe kellett adni. (Sokan éppen azért vál
tottak vadászjegyet, hogy más ne vadásszék a területükön, bár maguk sem va
dásztak.) így aztán a debreceni határ nagy része, több mint 100 ezer kh az említett 
vadásztársaság bérletébe jutott. Az új, 1883. évi vadászati törvénynek megfelelő 
társulati háziszabályzatot a lőjegyzék-melléklet hátoldalán adjuk közre.

A vadásztársulat elnöke 1896-tól 1902-ig az a Bészler Lajos volt, aki a Guthi- 
erdővel kapcsolatos naplóbejegyzésekben is szerepel. Ezután lett elnök id. dr. 
Magoss György, nyugalmazott polgármester, aki aztán évtizedekig meghatározó 
volt a vadásztársulat életében, s az ő helyetteseként működött (feltehetően 1932- 
től kezdődően) Kovássy Kálmán.

A taglétszám az 1923-24. évi csúcsot (298 fő) követően 200 fő körül alakult. 
(Alapszabály írta elő, hogy ezt a létszámot a társulat nem lépheti túl.) Fokozott 
gondot fordítottak a vadóvásra és vadtenyésztésre. Ezek közül megemlítjük a fo- 
goly- és fácántelepítéseket, sőt természetvédelmi jelentősége volt, hogy a rétisas 
lövését háziszabályban tiltották meg. A vadászati módokat is korlátozták. A Hor
tobágyon golyós fegyverrel nem lehetett vadászni, míg az ismétlő- és automata 
sörétesek használatát csak az ottani liba-(esetleg kacsa-)vadászatokon engedé
lyezték. Ezekkel az előremutató intézkedésekkel egy majdani, egy új vadászati 
törvény rendelkezéseit is körvonalazták.

1933-ban Bartha Károly, főiskolai tanár, a vadásztársulat titkára összeállította a 
társulat 60 éves történetét. Ebből tudjuk, hogy ekkor már három vadászházzal is 
rendelkeztek, s úgy általában jó pénzügyi helyzetben voltak. (Köszönhetően pél
dául a hortobágyi libázásokra kiadott - mai fogalmaink szerint - napijegyeknek is.) 
A Debreceni és a Guthi Vadásztársulatok közötti személyi összefonódást - miként 
korábban Bészler Lajos esetében - például Kovássy Kálmán biztosította.

Végül meg kell jegyeznünk, hogy 1940-ben a debreceni határban - a Guthin kívül - 
még két további, kisebb vadásztársaság is tevékenykedett; a Köztisztviselők és 
Gazdák Vadásztársasága, továbbá a Szepes-Ebesi Vadásztársulat. A hortobágyi 
halastavak egy részén pedig a bérlő részvénytársaság gyakorolta a vadászati jogot.
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5/ Széky Péter: Vadlibázás a régi Hortobágyon
(Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára IV. 249.)

Születtem 1904-ben Gyöngyösön, hol édesapám gimnáziumi tanár volt. 16 éves 
koromtól vadásztam nagy vadászpuskámmal, mibe jó édesapám és két testvérem tanított 
be szerető szigorral. A gödöllői agráregyetemen kaptam mérnöki diplomát. Hadifogság 
után 19 évig szakmámban vezető állásban dolgoztam. Azelőtt Tiszaigaron laktunk, hol 
saját és bérelt vadászterületünk is volt, szép fogoly- és fácánállománnyal. Mivel ez a víz- 
imadár-vonulás „országútján” feküdt, a Hortobágyhoz közel, sokfélesége felköltötte 
érdeklődésem. Chernel István „Magyarország madarai” hatalmas műve, Diezel-Mika 
,;Apróvad vadászata” , Bársony István könyvei stb. lettek kedvelt olvasmányaim, 
így lettem „rendhagyó” vadász, inkább természetimádó, madármegfigyelő, vadlibázó. 
Négylábú nagyvad vadászata, bár módomban állt volna, egyáltalán nem érdekelt, 
például szarvasra soha rá nem lőttem. - Mindig visszás volt nekem, hogy szegény 
bikákat „mézesheteikben” lövik le, s csak élő céltáblák! Szörnyű volna, ha a férfiakat is 
ilyenkor pusztítanák valami nálunk okosabb lények!...
A 2. világháború végéig tagja voltam a régi híres Debrecen-Guthi Vadásztársaságnak. 
Bőven volt mindenféle apróvadunk és jó őzállományunk. Utóbbiból - csak cserkészve 
- 7 szép őzbakot lőttem és csupán egy vénséges vén sutát, a többit barátaimnak 
engedtem át. Kedves vadásztársaim voltak itt - és a Hortobágyon is id. Lipcsey Imre 
és az egykori galamblövő bajnokaink: Szomjas Gusztáv és László is. Vadásztam velők 
Erdélyben farkasra is.
Nyulat csak kb. 1200-at lőttem, 1937-ben egy körben Sarudon 88-at, szomszédaim még 
többet, ez már csak „mészárlás” volt. Körvadászatot sem szerettem, körbe zárt „rabok” 
legyilkolása volt csak. De kölcsönösen hívtuk egymást „aratni”
Milyen más volt a repülő vad lövése! Az a 3 dimenzió sok variációjában tudott volna 
menekülni. Legpassziósabb volt a rendkívül óvatos vadliba. Lövéséhez nagy gyakorlat 
kellett, tömegével és kiszámíthatatlanságával izgatta a vadászokat. Nem lehetett 
rámondani: „buta liba” , nehéz volt az eszén túljárni. Összesen kb. 2500 repülő vadat 
lőttem, ennek több mint fele volt a vadliba. Aki 1945 előtt nem vadászott a Horto
bágyon, nem értheti „varázsát” , miért lelkesedtünk érte, miért jöttek egész Európából 
komoly vadászok akkor oda vadlibázni.
A következőkben erről szeretnék beszámolni. Előtte azonban hadd jegyezzem még 
meg a következőket.
A háború után 1964-től 12 évig vadásztam ismét a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Bérkilövő Vt. tagjaként a Hortobágyon is, Polgár Sándor akkori állami gazdasági igaz
gatóék vendégeként. A nagyon megváltoztatott Hortobággyal azonban a régi vadli- 
batömegek is a múltté lettek, de a szép emlékek most is éltetnek! Utolsó sörétes
fegyveremet emlékbe Gyöngy Mihály, volt ottani vadőr barátomnak ajándékoztam. 
Tanulságul csak annyit a fiataloknak: a vadász ne legyen kapzsi vadölő, szeresse a Ter
mészetet és halgasson a tapasztalt öreg vadászokra!
Leányfalu, 1982. január 29.

Vadászüdvözlettel: Széky Péter 
78 éves öregvadász

Ha megérem, 2 év múlva, 1972-ben 50 éve lesz, hogy a Hortobágyon vadászom. Na
gyon megváltozott annak régi módja és körülményei, másrészt alig vagyunk már, akik
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ezt ennyi ideje élvezhettük, ezért írom e megemlékezést, mint a Hortobágy régi isme
rője és kedvelője. A régi arányú vadlibázás már a múlté, mert meg lehetne írni a „Meg
változott, avagy denaturált Hortobágy” könyvét. Megszűnt az óriás sík gyep, a szinte 
végtelen legelő, mely bizonyos biztonságot, nyugalmat és elsősorban kedvelt táplálé
kot adott a libáknak. Most a maradék kevés legelőt a juhok tövig borotválják, az őszi 
búzavetésekről meg a mezőgazdaság motorizált hadának zaja kergeti őket, a halastavakon 
meg az idényben állandóan szól a puska. Ahol pedig a vad védelme és nyugalma meg
szűnik, onnan elmegy. A Hortobágyon nagyrészt már csak megpihen a vadliba és tovább
megy. Hozzá még a költőhelyén, a tundrákon is baj van a szaporodásával...
Kezdem tehát elölről. 1922. október elején volt az a mindenképpen szép, enyhe őszi 
nap, mikor először libáztam a Hortobágyon! Gyönyörű volt az esőzésektől kizöldült, 
szinte végtelen, friss gyepszőnyeg, mit a vadvizek fénylő, tiszta tükrei, a hatalmas gulyák 
fehérlő, a ménesek barnálló, a sok tízezres vadlibafalkák szürkésbarna foltjai, helyenként 
pedig, a telkes, trágyás marhaállásokon, kistányérnyira is megnövő, vastag húsú, jelleg
zetes illatú, hófehér csiperkegombák telepei díszítettek. Jó  napsütésben tündöklőit 
minden. Csak estefelé sűrűsödött a sok pára, alacsonyan úszó szürke, óriás köd-dunna 
felhőkké.
Ekkor, életemben először, a zárni réti Hosszúvízen ültem lesgödörben. Napnyugta 
előtt, szokás szerint elsőként, nagy suhogással és rekedtes tilinkózással, több százas nagy 
gojzer csapat zúgott le a magasból és súrolta végig előttem a víz felületét, sebesen tova
haladva. Gyorsan - valóban közéjök - dupláztam, és még egy tollúk sem esett ki! Az es
ti libahúzás elég gyenge volt, de meglett az első három libám! E  nap jegyzett el egy élet
re a Hortobággyal, libázással. A nagy síkság idegnyugtató látványa, csendje, változatos 
vízivadvilágának megfigyelése mindent megért, mégha kevés is lett a lőtt zsákmány.
A varázslatos festői látvány nekem nem a közhellyé csépelt délibáb volt, hanem például 
a hajnalhasadás, a napfelkelte, mikor az égbolt keleti alját bevonó bíbor- és rózsaszín 
ködpárából arannyal szegélyezett felhőcsíkok alatt, látszólag a Földből megszületett a 
narancsvörösen izzó Nap! Sugarai azonnal végigfutották a nagy síkságot, elkergetve az 
éj sötétségének maradványát is. Bár az is szép volt, mikor a Hortobágy szennyezetlen 
levegőjén át a csillagok milliói tündököltek, le a földig, mint egy sötétkék félgömbhéj 
belsejében. Ilyesmit hegyvidéken nem lehet látni! Es a sejtelmes éji csendet csak a vízi
madarak hangja, vagy a haragos bikák bömbölése törte meg. Sokszor gyönyörködtem a 
csillagos égboltban, és az akkori úttalan pusztaságban a Sark- vagy más csillagokhoz 
„navigálva” tartottam az irányt esti szállásomra menet. Persze akadt sokszor rossz idő is, 
az őszi esőzések, sűrű ködök, valóban „nyakig érő” sarak az elázott szikeken. Dehát mit 
el nem viseltünk volna a vadlibázás lehetőségéért!
(...)
Mi, akik régen szekerezve jártuk a Hortobágyot libázás idején, a számadók kunyhóiban 
háltunk és a vasalókban főzettünk. Ez a nomádkodás illett legjobban a libázáshoz, és 
célszerű is volt. A pásztorok mind derék, jó magyarok, kissé szófukar, de bölcs és szí
ves emberek voltak; jó volt velők lenni, a pásztortüzeknél esténként „eltanyázgatni” 
Utolsó morzsája volt ez nomád őseink életének.
(...)
Az eddigi bevezető után térjünk a tárgyra. Manapság már szinte hihetetlenül hangzik, 
hogy még 25 evvel ezelőtt is, sok tízezernyi-százezernyi vonuló vadlibatömeg szállta 
meg a Hortobágyot és a környékét, és ősszel meg tavasszal így felgyülemlettek ott. 
Lipcsey Imre régi vadásztársam lőjegyzékéhez valóságos vadászati krónikát is vezetett
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1914—1947-ig, és madártani szempontokat is jegyzett. (Az enyém a háború idején 
elpusztult. Szintúgy a madárgyűjteményem is. Csak egy kanalas gém maradt meg.) 
Naplójából, engedelmével közlök kivonatokat is.
A feljegyzések szerint a vadlibák tavasszal átlag csak 4-5 hétig, márc. elejétől ápr. 10- 
ig tartózkodtak itt. Költőhelyeikről előbb a kis lilikek (Anser erythropus) érkeztek visz- 
sza, már szept. elején, és az összlétszám 5-10%-át adták. A nagy lilikek (Anser albifrons) 
zömmel okt. 10. táján jöttek meg, a legnagyobb tömeget ezek adták, az összlétszám kb. 
80-85%-át. E  két faj a nagyobb tél beálltáig, átlag dec. 20-ig maradt a Hortobágyon. 
A vetési ludak (Anser fabalis) kb. a nagy lilikkel egy időben érkeztek ősszel vissza, szá
zalékarányuk változó, az összlétszám 5-10%-a volt; előbb több, majd fogytak, nyugat
nak elvonultak, késő ősszel már alig volt. A nyári ludak (Anser anser) itt költő kis szá
ma okt. legelején az Északról érkezőkkel gyarapodott ugyan a Hortobágyon is, de az 
összlétszám 2-3%-nál több ritkán volt, és nov. elején már továbbvonultak.
A ritka fajokból itt leggyakoribb volt a vörösnyakú lúd a (Branta ruficollis). Ezekből 
1927-1947 között 16 lelövést jegyzett fel Lipcsey Imre, ki hetet, a többit mások ejtet
ték el. Érdekes, hogy a vörösnyakúak tavasszal voltak leggyakoribbak, rendszerint lili
kekhez társultak. Egyszer látott csak egy húszas önálló csapatot, 1947. márc. 30-án, eb
ből kettőt kiduplázott. Az évek során akkor is ingadozott a vadlibák összlétszáma, 
öregek és fiatalok %  aránya, ami a költésök sikerétől függött. 1934-ben ezt írja: „Okt. 
3. reggeli és esti húzásom 73 libát lőttem. - Okt. 29. annyi liba van, hogy ennyit elkép
zelni is merészség lett volna! A lelőtt libák 90%-a fiatal, ami igen jó költésre vall. Óriá
si húzások vannak, és rekorderedmények.” Kivételként akad ilyen is: „1936. okt. köze
pe, és kétségbeejtő, mennyire nincs liba. - Nov. 20. és még most sincs annyi, amennyi 
szokott lenni.” 1935/36 tele enyhe volt, csak februárban nem volt 3 hétig liba, egyéb
ként egész télen lehetett libázni. Megtörtént, hogy nagy hideg jött, s utána megeny
hült, így volt pl. 1942. dec. 5-én. Ekkor Lipcsey Imre a vastagon befagyott Hármasi- 
lapos közelében, a vastag dérrel borított telken, lesgödör nélkül, csak a tövisbokrok 
közé bújva, 110 patronnal 52 libát, mind nagy lilik, lőtt.
A Hortobágy vadászati jogát 1945 előtt a Debreceni Vadásztársulat bérelte, és adott ki 
belföldieknek idény-, esetleg vendégjegyet. Ezek tulajdonosa egészen korlátlanul va
dászhatott és az elejtett vadat mind elvihette. Nagyon sok külföldi, főleg angol német 
és francia vadász rendszeresen, évente több időre jött vadászni, vadlibázni. Nevezetes 
volt köztük Scott Péter, a neves ornitológus, a híres Scott kapitány sarkutazó fia. O fő
leg madártani megfigyeléseket és befogást végzett hálóval. Kis liliket nem sikerült, így 
én ajándékoztam néki egy kigyógyított szárnyaltat, mit repülőgépen küldött haza Ang
liába. (Közbevetőleg megjegyzem, hogy sok kigyógyítható sebzett vadlibát hazavittem, 
volt olykor 10-15 is otthon. Azt tapasztaltam, hogy a különböző fajok jól megfértek 
egymással, de sohasem tojtak.) Id. Burai Zsiga, a Nagycsárda régi híres prímása egy 
szép nótát is szerzett Scottnak „Hortobágyra megjöttek a vadlibák...” kezdettel, ki 
örömmel fogadta és ajándékokkal viszonozta.
Mi, szekerező, közellakó, „nomádkodó” libavadászok általában 3 napra mentünk eseten
ként a Hortobágyra. Mert a rendkívül szeszélyes vadlibák nem mindig húztak úgy, ahogy 
a vadász azt megálmodta! Többször megtörtént, hogy a rengeteg liba lőtávolon kívül, vagy 
egyszerre, nagy tömegben viharzott el felettünk, avagy tiszta, holdfényes estén meg se moz
dultak, legeltek tovább. Sokan ilyenkor hajtatták, ezt nem szerettem, de ritkán is volt sikeres. 
Egy ilyen kirándulás valóságos kis expedíció volt. Fegyverek, lőszerek, ruházat, taka
rók, élelem, szerszámok, lótakarmány, veder stb., valami 30-félét kellett vinni. Sokszor

•**) 13 6 (**-



még ivóvizet is, mert a Hortobágyon csak az artézi kutak vize volt iható, a többi szik
sós, dohos.
Rendszerint a régvolt betyárcsárda, a Meggyes az első megálló. Akkori tulajdonosa, 
Czinege József volt a hortobágyi „révkalauzunk” , jó barátunk, gödörásónk. Jól ismer
te a libajárást, de sötétben, ködben sem tévedtünk el abban az úttalan pusztaságban ve
le. Legtöbb vadlibavadásznak volt ilyen derék segítsége, gödörásója. Külön tehetség, 
érzék kellett ehhez is. Itt megtanácskoztuk vele, melyik részre ajánlja, hogy menjünk. 
Távcsővel szétnéztünk a csárda mögötti dombról, merre látunk nagyobb libamozgást. 
A 30-as években még alig volt fásítás, úgyhogy a dombról a fél Hortobágyat beláthat
tuk. E  csárda.volt aztán - a már hidegre fordult időben, amikor a pásztorbarátaink is 
elhagyták telelőre a pusztát - a jó szállásunk.
Útközben a pásztorokat is kikérdeztük, hová járnak mostanában estére a vadlibák, ka
csák, látnak-e darut stb. Akkor még nagyobb esőzés után szerte a Hortobágyon a víz 
összefutott a szikes laposakba és ott stagnálva „vadtavakat” képezett. Ilyenek voltak: 
Csípő, Kis- és Nagy-Fényes, Csécs, Halas, Zárni vizek, Kungyörgy, Ludas, Kondás 
stb., hogy csak a nevezetesebbeket említsem. Ezek a nyár végére kiszáradtak, a kevés 
vízinövényt a rengeteg jószág lerágta, kitaposta belőlök, s az őszi esőzésekig ismét nagy 
sík víztükrök keletkeztek. Ezeken szeretett legjobban hálni a vadliba, nem a sásokban. 
Ezeken főleg esti húzásokon igen jó eredményt értünk el valaha. Mielőtt a kiszemelt 
víznél lesgödröt ásattunk, mi abból állt, hogy megvizsgáltuk szél által a vizek szélére 
hajtott ún. „pallóverést” . Ha abban sok libatollat és apró fehér, viaszszerű pikkelykéket, 
a vízparton meg friss liba „szivarkákat” láttunk, majdnem biztosan jó esti húzásra szá
míthattunk, noha a közelben még egy liba sem volt látható.
A múltban, míg a Hortobágy átalakítása meg nem indult, úgyszólván kizárólag les
gödörből vadásztunk vadlibára. Ez volt az igazi és jellegzetes és nem a halastavi. Akkor 
még nélkülözhetetlen is volt, hiszen a pusztaságban más rejtekhely nincs, viszont a 
vadliba nagyon szemes, óvatos volt. Szemünk a láthatárig csak néhány pásztorkuny
hón, gémeskutakon és egy-két csenevész akácfacsoporton akadt meg, de ezek is több 
kilométere voltak egymástól. Ilyen pásztortanyák voltak: Derzsitelek, Parajos, Falu- 
véghalom, Pentezug, Száztelek, Ludas, Halasköz, Kapitánytanya stb.
A hortobágyi szik lesgödörásásra kitűnő volt, mint a beton, víz nem szivároghatott be
le, akármilyen közel, néha még fél méterre se volt a széle a víztől. Eső megállt benne, 
csak ki kellett meregetni gödörből, falát lehántani, s ismét használható volt. A lesgöd
röt esti húzásra is nem akárhová, hanem félszigetkék csúcsába, vagy az ún. „jeles” he
lyekre, és minél közelebb a vízhez kellet ásni, hogy abba a földet eltüntethessük. Reg
geli húzásra a vadlibák legelőhelyei közelében, gyepeken, szikerekhez ásattuk a gödröt. 
Az itt kikerült földet az erekbe osztottuk el és begyeptégláztuk. Különben a libák a gya
núsan fehérlő földet észrevették és eltértek! A gödör nyílását csak akkorára csináltuk, 
hogy vastag öltözékben is csak éppen bebújhassunk. Széles nyílású gödörtől is féltek a 
vadlibák. Alakját tekintve legjobb volt a divergáló falú, lefelé egyre táguló, ülőke nél
küli lesgödör, vagyis ürege csonka gúla, keresztmetszete trapéz. Ebben vadászszéken 
ülve könnyen fordult a vadász, bármerről jöttek a libák. Előnye volt még, hogy némi 
védelmet adott eső ellen. A másik fajtánál az ülőkét a földből hagytuk meg, lehetőleg 
szénával béleltük, mert a fehéres szalma nagyon kivirított belőle. Mindkét fajta gödör 
mélységét úgy kellett kiásni, hogy az ülő vadász feje csak félig legyen látható a föld szí
ne felett. Néha kétüléseset csináltattunk, hogy kísérőnek, vagy a kutyának is legyen he
lye. Volt, aki betonbélésűt készíttetett és lakattal zárható deszkafödelet tétetett rá. Ez
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több évig is jó volt, s nem kellett vadászat után betemetni, mint a földgödröket, nehogy 
a jószág beleessen.
Említettem a „jeles” helyeket. Néhol valóságos „országútja” vagy „kapuja” volt a vad
libáknak. Ezt tekintetbe véve is lehetett emelni a jó eredmény valószínűségét. Ily he
lyeken egymás mellett sorakoztak több évtized betemetett gödrei. Szélirányváltozáskor 
azonban az „országút” sokszor lőtávolon kívülre tolódott el, és tehetetlenül kellett néz
ni reggeli húzáson, hogy a csapatok egymás után, erős ellenszélben majdnem földszint, 
ugyanazon a vonalon repültek! Volt, áld ezért a szokásos húzási vonalra keresztbe, sor
ban több gödröt is csináltatott, s ilyenkor a megfelelőbe sietett át.
A  vadlibák lövése. Elsősorban tudni kellet a lesgödörbeni viselkedést. Ha a vad irányt 
vett felénk, azonnal teljesen le kellett bújni a gödörbe. Mikor hangjuk-, vagy szárnysu
hogásukból sejtettük, hogy odaértek, gyorsan felállni és sohasem ülve lőni! Esti húzá
son, besötétedéskor már szükségtelen gödörben maradni, hanem hangjuk után figyel
ve repülési irányukat, aszerint elibíik szaladva, sokszor sikerült a másfelé tartókat 
bekorcolni és megvámolni.
Az időjárás erősen befolyásolta a húzásokat és az eredményt.
Erős széllel szembe alacsonyan repülnek a libák is, és biztosabb a lövés. Köd nem min
dig jó, az alacsony és vékony köd felett repülnek és nem láthatók. A vastag rétegű, de 
ritkás ködben viszont alacsonyan járnak, és jó eredményt értünk el gödör nélkül is. 
Csendes, szép napos időben ritkán volt igazán jó húzás és eredmény Régen azt tartot
ták, hogy az időjárásváltozásokat a vadlibák előre megérzik. Hát ez is csak olyan volt, 
mint a meteorológiai jóslatok; úgy látszik, egy forrásból, egy módszerrel és valószínű
ségi %-kal dolgoznak...! Volt, hogy bevált, volt, hogy nem.
Általában az a hiedelem, hogy 12-es cal. fegyver és 8-as sörét kell a vadlibára. Normá
lis lőtávolról 10-es söréttel is jó eredményeim voltak. Persze a 16-os cal. fegyver is na
gyon jó. Egy kedves vadásztársunk rendszerint 20-ast használt, és magam is sokat lőt
tem 20-assal, erősen összehordó csövűvel. Ez azonban csak nagy gyakorlatú 
vadászoknak való, viszont az ilyennel alig volt rosszul lőtt, sebzett vad. Használtunk 
Browning és Winchester automata-, illetőleg ismétlő fegyvereket is. En nem szeret
tem, mert a lesgödrös vadászat nedves, sáros körülményei közt, gyakran bedöglöttek, 
többnyire a töltényhüvely megdagadása miatt. (A külföldi műanyaghüvely már jó le
het, nem dagad.) Ismétlem, ne lőjünk rendes lőtávolon túlra! A nagy lilik akkor van 
rendes lőtávolban, ha a hasa tarkázottsága még jól kivehető. Ha az már egybefolyik, 
úgy csak ha nyakát vagy szárnycsontját töri a serét, akkor esik le. Mellének vastag, ru
ganyos tollazatáról rendes lőtávolon túl már lerugódik a „fáradt” serét, bár hallható 
azok becsapódása. Has- és tüdőlövéssel meg csak megbillen, elég messze röpül még a 
csapattal és akkor zuhan ki. Ezért helyes szemmel kísérni a csapatot. Sokszor gyönyör
ködtünk abban, mikor a rétisasok (Haliaetus albicilla) az ilyenekre leereszkedve megtép
ték és becsemegézték. Rétisast többet is lőhettem volna, de soha még rájuk sem lőttem. 
Egyetlen fiatal parlagi sast (Aquila heliaca-t) lőttem a Hortobágyon. 1935-ben sebzet
ten, a földön vergődve találtam. Beküldtem dr. Nagy Jenő tanár, ornitológus barátom
nak, a debreceni ref. főgimnázium múzeumának. Nagy kár, hogy ez a szép madárgyűj
temény is a háború áldozata lett, dr. Nagy Jenő sok értékes jegyzetével együtt.
A vadliba nagysága sokakat megtéveszt, így túl magasra lövöldöznek. Gyorsan repül, 
szélcsendben átlag 60 km/óra sebességgel, így keresztbe repülőknél legalább egy liba
hosszat kell elébe lőni. Szeles időben, erőssége szerint többszörösét. Viharos széllel 
repülőknél többnyire csak patronpocsékolás, és haszna csak a patrongyárnak volt. Erős
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ellenszélben repülőknél elég a csőre elé egy nyakhosszal lőni. Sokan azt sem tudják, 
hogy ilyenkor az első lövésre kissé megtorpanva emelkedik a csapat, és a második lö
vést kissé a liba eleje fölé kell adni. Gyakorlott vadász már leginkább kapásból, minden 
célozgatás és kísérés nélkül lő, már „vérében van”, hova lőjön, s jobb eredményt ér el. 
Az csak természetes, hogy sohasem a csapatra, hanem a kiszemelt libára kell lőni. 
A holdfény elég zavarólag hatott, de ha emellett vékony fátyolfelhő borította az eget, 
kitűnően voltak láthatók a libaárnyak. Tiszta csillagos égnél csak kapásból lehet a csak 
pillanatra elvillanón látható madarakra lövést eredménnyel tenni. Mert bizony, annak 
idején, régen még teljesen besötétedés után is soká járt vadliba, néha egész éjjel! Ez fő
leg száraz őszön és kései holdkeltekor volt gyakori, mikor a libák, kint sehol sem talál
va vizet, alkonyaikor behúztak a halastóra inni, holdfeljötte után ismét kihúztak. De 
távoli legelőkről elkésve behúzó, sötétben bolyongó csapatok mindig akadtak. Olykor 
alig volt pár óra libahang nélküli szünet még éjjel is. Elvileg azonban két fő húzási idő 
volt; a hajnali és az esti, és többnyire egy déli mozgás. Ha már mindenfelé volt vize és 
semmi sem zavarta a legelésző vadlibákat, úgy reggeltől estik sem repültek messzebbre. 
A sok élményből két kivételes esetem méltó feljegyzésre: 1934. okt. 10-én a régi Halas
tótól keletre volt vizeken voltunk libázni két barátommal. Én a Ludas egyik végén, a 
másik részén két angol, barátaim meg másfelé, lesgödrökben. Alkonyaikor hihetetlen 
tömegben, nagy magasságban egyszerre húztak a libák a Halastóra. (E  húzásról a régi 
Búvárban megjelent egy fotóm.) Az angolok rengeteg patront kilövöldöztek, sovány 
eredménnyel. Besötétedéskor már beszekereztették őket a Nagycsárdába, hadd fogyjon 
ott a pénzük. Mi, hárman, gödörásó cimboránk, Cz. Józsi tanácsára: hogy a libák csak 
inni mentek e nagy szárazságban és holdkölte után ismét kihúznak, tovább maradtunk. 
És valóban, 20 óra tájban özönlött a liba kifelé. Mindenfelé szinte fülsiketítő lármával 
repültek a csapatok. Gödör nélkül lehetett lőni. Eleinte a különös világításnál, a Hold 
alulról világította meg szárnyukat és az feketésen fénylett, sokat hibáztunk. Végtére, kb. 
másfél óra alatt így is 82 vadlibát szedtünk össze, egy csomó a sötétben még el is veszett. 
A másik esetem 1935. okt. legelején, szintén nagy szárazságban és nyárias melegben tör
tént. Még csak felderíteni mentem; érkeznek-e már a nagy lilikek? Útközben, végig a 
fél Hortobágyon, nem láttunk egyetlen libát sem. A régi Halastó északi végénél azon
ban alig hittünk a szemünknek, csapat csapat után, szembe széllel, alacsonyan húztak a 
libák a tóra inni. Délután 14 óra tájban ültem be egy hirtelen rendbehozott régi les
gödörbe, éppen a vonulásuk vonalába. Végül nem egészen egy óra alatt kifogyott a pat
ronom, puskacsövem forró lett, s a 82 patronnal 46 vadliba, mind nagy lilik, terítéken 
hevert körülöttem! Erre álmomban sem számítottam, és csak 100 db patront vittem 
magammal ez útra, miből - szokásom szerint - 18-at szarkára, varjúra a 3 órás kocsi
zás alatt ellövöldöztem. A húzás még folyt tovább, a szanaszét heverő, sok lelőtt társuk 
sem zavarta most őket, de én már csak fényképezgettem a közel repülőket!... Elegen
dő patronnal, pláne két puskával vagy ismétlővel, rekordjavítás lehetett volna. Ezután 
egy húzásra legalább 150 patront vittem, de, sajnos, számomra többé nem volt ilyen jó 
„libavásár” Viselkedésük magyarázata: akkoriban érkezhettek, még nem voltak meg
puskázva, sok volt a fiatal, így bizalmasan jöttek. Továbbá ősszel rendszerint a Horto
bágy északi részét szállták meg érkezéskor a vadlibák, ezért nem láttunk addig egyet 
sem. Még annyit, hogy a halastóról telefonon rendelt 500 patront a legközelebbi vo
nat Debrecenből kihozta, de hiába. Este és másnap rossz húzások voltak, már csak 14 
db-bal szaporítottam az első délutáni terítékemet. Ilyen lutri volt akkor is, a nagy vad- 
libatömegek idején is, a vadászatuk. Ez is izgatta a vadász kedélyeket.
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Két különös hely volt a Hortobágy déli részén. Egyik az ún. Keresztfok, a Kövesháza 
közelében. Itt a bármerről jövő vadlibák majd’ mindig átrepültek, és a legtöbb kis lili
ket itt lehetett lőni. Ennek oka rejtély maradt. - A másik a Kiskenderáztató-lapos, ahol 
bármikor majdnem biztosan lehetett nyári ludat lőni. Ennek magyarázata volt: az egész 
Hortobágyon csak itt volt valami apró kavicsféle a földben, ami a nagy ludak emészté
séhez kellett. Én is lőttem itt egy ködös reggelen 7 darab nyári ludat, más fajú nem is 
jött akkor oda.
Meg kell még emlékeznem a darvakról. A Hortobágyon e században már csak mind rit
kább átvonuló. Régebben különösen ősszel, de máskor is gyakran láttuk és sötétben 
hallottuk krugatását; de fészkelőkről már nem tudok. Különösen a Papegyházi-crdő tá
ján és a Pentezugban voltak gyakoriak és a balmazújvárosi kukoricásokba jártak „abra- 
kolni” Az 1930-as évek közepe táján, melyik évben, már nem emlékszem, rendkívül 
nagy tömegben, alacsonyan vonultak a Tiszántúl felett, az egyidejű megfigyelések sze
rint, teljes szélességben. Okt. elején kora délutántól estig Debrecen felett épp úgy, 
mint a Hortobágyon, mint Tiszafüred környékén, egyformán. Először nem akartam 
hinni a szememnek. Csodálatos volt. Valószínűleg a rendes vonuló, nagy magasságuk
ban tomboló viharos idő nyomhatta le őket. A hortobágyi libázásaim alatt én csak egy 
szép „kandarut” lőttem, ídtömettem. Sajnos a háborús események e trófeámat is 
elpusztították... Többre nem lőttem, minek is pusztítsam. Érdekes volt, hogy az igen 
óvatos darvak este, hálóhelyükre rendszerint egy vadlibacsapat után húztak, és csak ak
kor jöttek a vízre, ha a libák sem kaptak lövést.
Akkoriban, 1945 előtt estére teljes sötétségbe borult a nagy Hortobágy pusztája. Esti 
húzás után többnyire csak a csillagzatokhoz vagy borultas időben Debrecen, Tiszafüred, 
Kunmadaras és Hajdúszoboszló világításának az ég aljára vetődő fényfoltjaihoz, vagy es- 
teledéskor megfigyelt állandóbb szélirányhoz tájolva tudtunk szállásunkra visszatalálni. 
Ködben, vezető nélkül, jobb volt el sem indulni messzebbre; biztos eltévedés, órákig bo
lyongás lehetett a vége. Lámpa még rosszabbította volna a helyzetet. Iránytűnek kevés 
haszna volt, pláne amikor késő ősszel a sok kisebb-nagyobb vízállást is kerülgetni kellett. 
Ha a Meggyes csárdában volt szállásunk, borús, köd nélküli estén jó öreg Czinegéné 
Zsuzsi néni, vagy a menye, Rózsika kitették a csárda déli ablakába a „petró-lámpát”, ez 
volt a mi „világítótornyunk” ! És valóban! Az akkoriban még fátlan síkságban, a domb 
oldalában épült csárda ablakából a kis fénypont kilométerekre ellátszott. Más fénypont 
meg akkor késő este, meg már semerre sem volt, a tanyákban aludni tértek. A Kócson, 
kint a hortobágyi vasalókban égő tüzek meg azok nádfala mögül nem világított ki. E l
pihent ott akkor már minden, csak a magunkfajta „javíthatatlan” vadlibavadászok bal
lagtak vagy szekereztek szállásukra. Még ilyenkor is hallatszott a sötét, sejtelmes égből 
az elkésett vadlibák, gémek, sőt darvak szava...
E  kedves párnapos kirándulás után, otthonunkba hazaérkezve is még soká ott zsongott 
fülünkben a rengeteg vadliba zsivaja: „Klilik - Klik-lik - K lilik...” E  jó kikapcsolódás 
után újult erővel csináltuk a hivatásunk adta munkánkat.
E  szép hortobágyi vadászataink emlékei felejthetetlenek. Őrzöm szeretettel ottani régi 
kedves vadásztársaim emlékét, kikből már csak hárman élünk! Emlékszem kedves 
Czinege Józsi barátunkra, a hű kísérőnkre és még élő családjára és a régi jó pásztorokra. 
Legyen ezen írásom egyben kegyeletem és hálám kifejezése Nékik.

(1970)
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M ezőgazdasági áíuzeum V ad á sz a t i  o s z t á ly á n a k ,  Buda p e s t , V á r o s l i g e t .
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