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FELCSÚT (Fejér megye)

Január 6. Szerény kis hajtóvadászat Kozma Jenőnél. Zúzmarás, zord téli 

idő. A mezőt araszos hó borítja és a déli órákban is még 15 °C fok a hideg. Egy 

ráhajtásban és két vonalhajtásban a hat puskás összesen 25 nyulat és hat fácánt 

lő. Jenő csak 25 hajtót fogadott, kevés volt az ember körök képzésére. Nekem 

ma igen jó napom volt, nyolc nyulat. három fácánt és - nem hivatalosan - két 

foglyot lőttem.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Január 9. A szokott körvadászat a babádi réteken és mezőn. Amikor 

Budapestről reggel 1/2 8-kor bérelt gépkocsin indulok, ólmos eső esik. Babádon 

csak fagypont alatt 6 °C fokot mutat a hőmérő, mégis kellemetlenül hideg van, 

mert - miként itt rendesen - fuj a szél. Ezenfelül éles dara esik és vágja az ember 

arcát. A földet csak araszos hó borítja. A puskások fele - hál'Istennek - a rossz 

idő miatt lemondott, ezért csak tizenhárom puskás vesz részt a vadászaton. 170 

hajtóval négy kört alakítunk. Összesen 327 nyúl és egy róka esik. Rám ma 

gyéren jött a vad, ezért csak 39 nyulat lőttem 76 tölténnyel. Ez nálam a szokott 
arány, ha nincsen éppen rossz napom.

Este Babádról egyenesen a Keleti pályaudvarra megyek és beszállok a 

békéscsabai hálókocsiba, mert holnap Dobozon vadászom.

DOBOZ (Békés megye)

Január 10. Amikor reggel 7 órakor Békéscsabán kiszállok a 

hálókocsiból, esik az eső. Nem valmi kellemes körülmény! Gróf Wenckheim 

Lajos hívott meg négynapi vadászatra, de a meghívást csak két napra 

fogadhattam el, mert holnapután, a Védegylet elnökválasztó rendkívüli 

közgyűlésén, Budapesten kell lennem.

5



Dobozon előbb az eső, később a hó, majd déltájt havaseső esik. Délután 

eláll az eső és enyhe az idő. Szerencsénkre nem fój a szél. A hőmérséklet 

fagypontra emelkedett.
Délelőtt egy hosszú vonalhajtást s a végén egy ráhajtást rendeznek, és 

délután a terület más részén ugyanez a rendezés módja. Fiatal cseres-tölgyes 

szálasokban, kevés lécesben, egy darab akácosban vadászunk, majd a végén egy 
sűrű fiatalost hajtanak meg. Olyan területen vadászunk, amelyet ez idén már 

három ízben hajtattak meg. Mégis tenger a vad. Időnként fácánfelhők húznak el 

fölöttünk. De mivel ez idén itt már hatezer nyúlnál és fácánnál többet lőttek, 

aránylag túl sok a tyúk.

Hatan vagyunk puskások és 250 a hajtó. Az összeredmény 341 fácán - 

ebből csak nyolc a tyúk - és 95 nyúl, vagyis 436 darab. A házigazda igyekezett 

mindig a legjobb helyre állítani, ezért 84 kakast és 20 nvulat összesen 104 

darabot lőttem, mégpedig 216 tölténnyel, tehát körülbelül a szokásos 50 %-os 

eredménnyel.

Január 11. Egész éjjel esett az eső és elmosott minden havat. Reggelre az 

eső elállt. Az idő nagyon megenyhült, a hőmérséklet fagypont fölött van s a föld 

sáros. Déltájt kisüt a nap. Ma három vonalhajtást és három ráhajtást rendeznek, 

megint az erdőben, szálasokban és alacsony vágásokban. Ma heten vagyunk 

puskások, a hajtok száma ma is 250. Az eredmény a tegnapinál gyengébb; 271 

fácán, 112 nyúl, vagyis összesen 383 darab esik. Rám is ma gyérebben jött a 
vad, mint tegnap, 65 fácánt, 11 nyulat és egy szarkát, tehát összesen 77 darabot 

lőttem 169 tölténnyel. Vacsora után Békéscsabára megyek és éjjel utazom haza, 

Budapestre.

VIZESFÁS (Békés megye)

Január 24. Boga Lajos megint meghívott őzsutákat lőni, selejtezni. 

Halogattam ezt a vadászatot, remélve, hogy az idő még télire fordul, mert két
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hét óta nincsen hó, sem fagy, csak eső és sár. Ámde itt valamivel keményebb az 

idő, mint Budapest környékén, éjjelenként mégis fagy, és csak a felszínen van 

néhány ujjnyi sár. Alatta még keményre fagyott a föld. Tehát nem kell a sárral 

olyan keservesen küszködnünk, mint 1936. december havában, amikor itt 

ugyancsak őzsutákat lődöztem.

Délután 1/2 1-kor szállók ki a vonatból Békésföldváron, 1/2 2-kor érek 
Vizesfára - az út második felén egy lótól vontatott „lóré” az iparvasút sínéin 

szállítja az autót a majorig - és 3/4 3-kor már a szekéren ülök, és kihajtatok a 

végelátatlan alföldi síkságra. Ma itt a táj már csak azért is végelátatlan, mert a 

köd miatt legfeljebb 200 lépésnyire lehet látni. Azon túl csak szürke ködtenger 

van. Hó egyáltalán nincsen, csak fekete föld. A feketeszürke tájat a kékesszürke 

köd homályosítja, ezenfelül semmi szín sincsen.

Ma 7/64-es új Brenneke-Mauser puskámmal vadászom, és nem a 115- 

grammos „Torpedo-Ideal”, hanem a 9.5-grammos „Scharfrand-Teilmantel” 

lövedéket használom.

A vizesfási mezőn nem találunk őzet és továbbhajtatunk a békési községi 

mezőre.

Egy darab fiatal akácültetésben hat őzre akadunk. Vagy 80 lépésre 

vannak tőlünk, amikor meglátjuk őket. Lassan, baktatva távolodnak. 

Megállítom a szekeret, és egy éppen keresztbe forduló sutát bár sok 

akácvessző takarja oldalba lövök. Noha puhán kapta a golyót, helyben 

elvágódik. Túlsó oldalán, tenyérnyi nagyságú seben egész bele kidült. 

Feltesszük a szekérre és továbbhajtatunk.

A megmaradt öt őz kivonul a mezőre. Utánuk mennék, de nyugtalanok, 

nem állnak meg és egy másik csenderesbe húzódnak be. Rajtuk túl négy őz áll a 

mezőn. Ezek bevárnak vagy 80 lépésre. Az egyik sutát rézsút hátulról 

lapockája mögött meglövöm. A golyó földhöz vágja. Ezt is feltesszük a 

szekérre, a saroglya elé.
Társai a csenderesbe menekültek, az előbbi csapat után. Ott rátalálunk a 

nyolc őzre, de meg vannak félemlítve, és a szekér elől, a ligeten túl, kikerülnek
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a mezőre. Megkíséreljük megközelítésüket, de nem sikerül. A feléjük tartó 

szekér elől messziről elkotródnak és a homályos, ködös időben nem akarnék túl 

messziről lőni.

Már alkonyodni kezd, amikor a mezőn messziről megint négy őz 

homályos körvonalait látjuk. Ezeket sikerül 200 lépésre megközelíteni. 

Nyugtalanok, kezdenek ellépegetni, a célzótávcsőben meglehetősen homályos 

az alakjuk, mégis megkockáztatom az egyik sutára a lövést, amikor keresztbe 

fordulva felénk visszanéz. Puffan a golyó, s a suta elvágódik. A bakon ülő 

Csapó Mihály vadőr elismerően nyilatkozik: - Azt a kurva mindenét annak a kis 

golyónak! Amikor feltesszük a saroglya elé és megnézzük fogazatát, örömmel 

állapítjuk meg, hogy igen vén suta.
Végül még egyet fordulunk az imént elhagyott ligetben és ennek öreg 

szálas részében egy magában heverő sutára akadunk. Tőle 40 lépésre 

megállunk, s amikor helyéről feltápászkodik, rézsút hátulról, lapockája mögött 

meglövöm. Ez is helyben elvágódik és a szekérre kerül.

Sötétedéssel hajtatunk vissza a majorba.

Tehát másfél óra alatt négy tölténnyel négy őzsutát lőttem. Új Brenneke- 

puskámmal eddig még nem hibáztam.

Január 25. Tegnap este sokáig kellett ébren maradnom, azért ma későn 

kelek és csak 9 óra után indulok ki a szekéren, a szokott kísérőkkel, a majorból. 

Ezúttal jó messziről egy vadhordó szekér követ, hogy összeszedje és a majorba 
szállítsa az elejtett őzsutákat.

Borús, enyhe az idő és szerencsémre nincsen köd, csak párás a levegő és 

homályos a messzeség. A majortól délnyugatra, a szabad mezőn, mindjárt 

látunk őzeket. Két ötös csapatot csak messziről vehetünk tudomásul, nem 

közelíthetjük meg, mert távol vannak a dűlőutaktól, a puha vetésekre és 

szántásokra pedig most nem lehet szekérrel ráhajtani. Rajtuk jóval túl tíz őz 

hever a fekete kukoricatarlón. Amikor a szekér feléjük tart, sorjában 

feltápászkodnak és bennünket figyelnek. Vagy 120 lépésről meglövök egy
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sutát. Ez helyben elterül, a csapat megfutamodik, majd tőlünk 250 lépésre 

megáll, és még egy suta kínálkozik, keresztbe fordulva, céltáblának. Ezt is 

meglövöm. Megugrik, egyszer körbefut és elterül. Mind a kettőt bordái között 

lőttem oldalba, de ez a lövedék kivágódása helyén ökölnyi sebet, lyukat szakít.

Visszafordulunk és a majortól jó messze, északkeletre megyünk. Itt 

minden messze van egymástól, bármiről van szó, a fő tényező itt a nagy 

távolság. Egy táblán 40 őzet látunk. Ebből a nagy bandából egyre sem tudok 

lőni, mert nyugtalanok, idegesek, vadak, és elkotródnak előlünk már 300-400 

lépésről.
Csapó, a vadőr erre a békési községi terület felé irányítja a szekeret. 

Sokáig döcögünk, amíg odaérünk. Mindjárt az első akácos ligetben, amelyben 
tegnap délután az első sutát lőttem, látunk egy csapatban hat őzet, de úgy 

látszik, ezek is tudják már, mit akar tőlünk a szekér, kereket oldanak és 

messzire kimenekülnek a mezőre. Nem is megyünk utánuk.

A közeli, következő ligetben hét őzet találunk. Ezekkel sokáig 

elvesződünk. Izegnek-mozognak, kerülgetik a szekér közelségét, sokat 

forgolódunk utánuk a fák között, végre a csapat kétfelé válik, két bak a ligetben 

marad, a többi öt őz kimenekül a mezőre. Utánuk megyünk, és a liget sarkáról 

egyiküket, egy igen vén sutát, 250 lépésről oldalba lövök. Előreugorva jelzi a 

sebzést, vagy 60 lépést rohan és egyszerre magasan, a levegőben fején át két 

bukfencet vet és elterül. Ennek is tenyérnyi sebe van, ahol a golyó kivágódott 

belőle.

Borús, szürke, komor az idő, de enyhe a levegő, időnként ritkán csepereg 

az eső, mi pedig folytatjuk a barkácsolást.

A szabad mezőn egy csapatban nyolc őzet látunk. Ezek vagy 180 lépésre 

bevárnak, és egy fiatal sutát a társaságból kilövök. Lapockája mögött kapja a 

golyót, helyben el vágódik és meg sem mozdul. A csapat többi hét tagja a 

következő liget felé menekül és eltűnik benne.

Mi is arrafelé tartunk, de egyelőre csak azért, hogy a szélvédett kis 

akácosban - amelyben tavasszal, túzokdürgés idején egy derék bakot lőttem - a
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lovakat egy darabig pihentessük és abrakoljunk. Közben valamennyire kiderül 

és kellemesen süt a nap.

Háromnegyed órai szünet után folytatjuk a munkát. Előbb a ligetet 

keressük végig, de csak egy nagyon sánta, fiatal bakot találunk benne. Ezt csak 

úgy tudom elejteni, hogy leszállók a szekérről, az akácos lécesben 

utánalopakodom és 60 lépésről oldalba lövöm. Szörnyű ennek a kis golyónak a 
hatása. A bak helyben elterül, rajta túl, a földön vértócsa, a fákon pedig három 

méternyi magasságig vér és bélfoszlányok.

Kikerülünk a ligetből és tovább hajtatunk a sarkadi határ felé. Megint a 

szabad mezőn járunk és messziről meglátjuk azt a csapat őzet, amelyet 

ebédszünet előtt nyolcról hétre apasztottam. Egy bak hozzánk közelebb, 

egyedül fekszik a fekete szántáson, rajta túl nehány száz lépésnyire hever a 

többi hat őz. Ezek nyugodtan beváiják a szekeret vagy 180 lépésre. Úgy érzem, 

hogy nagyszerű puskámmal fektében is meg tudom lőni az őzet, és az egyik 

sutára megkockáztatom a lövést, de elhibázom, mert attól tartva, hogy előtte a 

földbe lőhetnék, felső részére fogtam, és mivel a puska 300 lépésre van belőve, 

a golyó fölötte ment el. Bosszant a dolog, mert első hibázásom ezzel a puskával.

A hat őz elfut, de nehány száz lépéssel odébb egy akácvesszős árokparton 

túl, a szabad mezőn megáll. Utánuk hajtatok, és amikor megint vagy 300 

lépésnyire vagyunk tőlük, az árokpartról a csapat az egyik sutáját meglövöm. 

Alacsonyan a lapockája alatt kapja a golyót, nagyot ugrik, kis darabot rohan, 

majd elfekszik. Egy másik suta a csapatból felénk baktat, vagy 200 lépésre 

tőlünk megáll, s ezt is rézsút élűiről lapockán lövöm. Nagyot ugorva jelzi a 

sebzést, 50 lépést rohan - miközben lóg a bele - és elfekszik. Az előbbi sutáért 

elmegy a kocsis, és mivel még él, bicskájával szíven szúija. Mind a kettő igen 

vén suta. Az ebből a csapatból megmaradt négy őz mind bak.

Visszafordulunk és Vizesfás felé hajtva, még egyszer végigmegyünk a 

békési terület nehány ligetén, látunk még egy csapatban négy bakot a ma már 

ismert őzekből, de suta már nem kerül elénk.
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Alkonyattal a vizesfási major közelében, a dűlőúttól 50 lépésre egy nyúl 

üldögél. Nagy feleslegesen megkísérlem fejbe lőni, de megint nem gondoltam 

meg, hogy a puska 300 lépésre van belőve, s a golyó a nyúl feje fölött megy el.
Ma tehát délelőtt 1/4 10-től délután 1/2 5-ig barkácsolva 81 őzet láttam, 

és nyolc golyóval hét őzet lőttem, nem számítva a nyúlfej elhibázását.

Január 26. Ebben a nagy csendben és nyugalomban akkorát alszom, 

hogy 7 órakor nem hallom meg az ébresztőóra cserregését és csak 8 órakor 

ébredek. Kinézek az ablakon, a föld fehér a dértől és derült az ég. Megint csak 9 

óra után indulok ki a szekéren a majorból. A kocsis mellett, a bakon, mint 

rendesen, Csapó Mihály, a vádőr ül; messziről követ a vadhordó szekér. Süt a 

nap, de mérsékelten hideg van. A dér nemsokára eltűnik. A majortól nem 

messze, délre egy csapatban vagy 40 őzet találunk. Meglehetősen nyugodtak, 

úgyhogy sikerül első lövésemmel 120 lépésről hogy a találati százalékot 

javítsam, szándékosan - egyszerre két sutát meglőni. Az egyik helyben elterül, a 

másik sebzetten elvánszorog. Ezzel egyelőre nem sokat törődöm, csak időnként 

felé nézve figyelem és látom, hogy hol fekszik, hol feltápászkodik, ellenben a 

menekülő csapat után hajtatok. Sikerül megint annyira megközelítenem, hogy 

250 lépésről rálőhetek egy sutára. Ez a sebzés után vagy 80 lépést rohan, majd 
hirtelen felfordul. A csapat félkörben megkerül bennünket és, az előbbi 

lövésemmel éppen ellenkező irányban, 200 lépésről ismét rálőhetek egy sutára. 

Biztosan tudom, hogy jól lőttem, de a suta az egész csapattal együtt elvágtat. 

Nagyon messziről azonban látom, hogy lefekszik.

Ráérünk utánamenni, és jobb is, ha egy darabig békességben hagyjuk. 

Inkább foglalkozunk az első lövésemmel megsebzett második sutával. Az a 

nagy fekete tábla egyik hajlatában fekszik, de még nyújtogatja nyakát és figyel. 

Közelébe hajtatunk. A suta feltápászkodik és bár nehézkesen, de ellépeget. 

Utánamegyünk s amikor tőlünk vagy 100 lépésre keresztbe fordulva megáll, 

meglövöm. Vagy tíz lépést fut és elvágódik. A nagy csapat még mindig a 

százholdas táblán van, csak messzire elkerült tőlünk. A puha, sáros földön csak
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a dűlőutakon járhatunk, ezért nagyot kell kerülnünk, hogy megint az őzek 

közelébe jussunk. Ez a csapat feltűnően tűri a szekér közeledését, úgyhogy vagy 

220 lépésről megint rálőhetek egy sutára. Jól jelzi a sebzést, felpattan a 

helyéről, belei lógnak, fut vagy 80 lépést és elterül. Megjegyzendő, hogy ennek 

a golyónak szörnyű roncsolása folytán a bordák közé oldalba lőtt, csaknem 

valamennyi őznek kifordul a bele.

A csapat természetesen elfut, de utánahajtunk, és sikerül vagy 350 lépésre 

ismét megközelíteni. A világítás kissé zavar, mert éppen a nappal szemben 

nézem őket. Megkockáztatok egy lövést, de hibázok.

A menekülő őzek még mindig a táblán vannak. A dűlőutakon a táblát 

megkerülve, utánuk megyünk és ismét lövéshez jutok. Ezúttal egy sutát 200 

lépésről oldalba lövök. Lógó belekkel fut egy darabig, majd elvágódik. 

Elkapatottságomban vagy 400 lépésről még egy lövést kockáztatok meg, de ez 

nem sikerül.

Mialatt ezt a csapatot kerülgettem, üldöztem és rápuskáztam, a mai 

harmadik lövésemmel megsebzett negyedik suta - látszólag nagybetegen - a 

táblán egy helyben feküdt. Legutóbbi két lövésem azonban tőle vagy 200 

lépésnyire esett, és annyira megijesztette, hogy feltápászkodott és a táblán 

rézsűt át elvánszorgott. Ezzel a másik dűlőút közelébe ért és ott megint lefeküdt.

Egyet kerülve utánamegyünk és 200 lépésről fektében megkapja a 

megváltó golyót.

A vadhordó szekeret a hat elejtett sutával beküldőm a majorba és 

folytatom az immár elszéledt őzek üldözését. Egy hatos csapatot a szomszédos 

táblán vagy 200 lépésnyire utolérek és kilövök belőle egy sutát. A legjobb 

helyen kapja a golyót, mégis kidűlnek a belei, 50 lépést fut és elterül.

Déli 12 óra van, a majorban delet harangoznak, kellemesen süt a nap, a 

sár egyre nagyobb lesz és rendületlenül tovább döcögünk.

Ennek a vadászatnak fő tényezői: a rengeteg síkság - minden egymástól 

nagyon messze van -, a fekete föld, rajta szürke őzek, szürke nyulak, szürke
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foglyok és fácántyúkok, csak nehány kakas tarkítja a képet; szörnyű sár, a 

döcögő szekér és célbalövés többnyire igen messziről.

Folytatjuk a kocogást és északkeletnek tartva, messzire eljutunk. Egy 

táblán messziről két őzet látunk, de nem törődünk velük és tovább hajtatunk. 

Aztán egy rakáson megint vagy 30 őzet találunk. Ezek azonban nyugtalanok, 

sőt vadak és közeledésünkre kereket oldanak. Vagy 250 lépésről rálövök egy 

sutára. Látom, hogy a golyó belecsapott, de a suta egy darabig még megy, aztán 

lefekszik, de hamarosan feláll és még egy golyót kell rászánnom, hogy gyorsan 

végezzünk vele.

Tart a jó idő, halványkék az ég, süt a nap, de hideg szél fuj. Megint 

nagyot járunk, illetve messzire elhajtatunk és egy nagyon vizenyős táblán négy 

őzet találunk. Ezek is vadak és iparkodnak előlünk meglépni. Sokáig követjük 

őket s végre vagy 200 lépésről lövéshez jutok. Az oldalba lőtt suta nehány 

lépést fut és elvágódik.
Egyik társa elmarad a másik kettőtől és egy darabbal odébb, vagy 400 

lépésről, keresztbe állva csábít a kockázatos lövésre. Megkísérlem a dolgot, de 

elhibázom.

Aztán egy töltés alján 1/2 2-től 1/2 3-ig pihentetjük a lovakat, 

abrakolunk, ebédelünk és sütkérezünk a napon.

Közben valahonnan jövet egy nagy csapat őz vonul felénk, illetve tőlünk 

vagy 500 lépésre halad át egy dűlőúton. Megolvasom őket, 23-an vannak. 

Ebédszünet után megkíséreljük megközelítésüket, de igen vadak és messziről 

megfutamodnak. Rajtuk jóval túl - mindig legalább egy-két kilométert kell 

érteni - egy másik csapatot látunk. Ebben 25-öt olvasok meg. Feléjük hajtatok, s 

mivel már mesziről nyugtalankodnak, megint vagy 350 lépésről kockáztatok 

meg egy lövést. A suta lapockája alatt, szügyön kapja a golyót, egy darabig a 

csapattal együtt fut, majd különválik. A messzelátóval figyelem. Jobb mellső 

lába tőben eltört, lassan, bicegve vánszorog, majd lefekszik. Utánahajtatunk, 

miközben többször felkel és megint lefekszik. Végül behúzódik egy kis akácos 

bozótba. Ott utolérjük és 50 lépésről még egy golyóval fektében felfordítom.
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Visszafordulunk és még egyszer megkísérlem az előbbi nagy csapat 

megközelítését. Ezek azonban igen bizalmatlanok és csak a tábla ismételt 

megkerülésével, másodjára sikerül vagy 270 lépésről lövéshez jutnom. Az 
oldalba lőtt suta egy darabot fut és elvágódik.

A birtoknak ezen az északi részén már nincsen mit keresnünk, az őzek a 

sok lődözéstől meg vannak félemlítve, ezért messzire elhajtatunk, a vizesfási 

majortól délnyugatra eső táblák felé, körülbelül arra a tájra, ahol ma reggel 

kezdtük a dolgot. Ott késő alkonyattal egy nagy csapat őzet sikerül 

valemennyire megközelíteni. Még emlékeznek reggeli szereplésünkre és már 

messziről kezdenek előlünk elkotródni. Meg kell kísérelnem a lövést bőven 350 

lépésről. A célba vett suta társaival együtt elfut, de nemsokára elmarad tőlük és 

lefekszik. Messziről figyelem a messzelátóval. Hamarosan megint felkel és 

nehezen vánszorog tovább. Látom, hogy belei lógnak. Nagyot kell kerülnünk, 

hogy a következő dűlőúton elébe jussunk. Közben gyorsan sötétedik, 

sietségünket pedig bosszantóan akadályozza a feneketlen sár. Ismételten meg 

kell állnunk és a kerekekről a rájuk tapadt rettenetes sarat lefaragnunk. Végre - 

már csaknem sötéttel - az út menti árokban ráakadunk a nagybeteg sutára. 

Odalopakodom hozzá vagy 30 lépésre és mivel attól tartok, hogy még 

kimászhat az árokból, nyakon akarom lőni. Ámde szabad szemmel már 

egyáltalán nem látom, a célzótávcsőben is csak a füle látszik valami világosabb 

sávnak, és elhibázom. Ez a lövés felesleges volt. A kimúlófélben lévő sutát 

kihúzzuk az árokból és bicskámmal szíven szúrom.

Mai barkácsolásom eredménye tehát a következő: Láttam körülbelül 124 

őzet, ellőttem 19 töltényt, lőttem 12 sutát (kettőt egy lövéssel), négy töltény 

megváltó lövésekre fogyott el és négyszer hibáztam. Az eredmény tehát kiváló, 
mert többnyire nagyon messziről lőttem. A távolság valószínűleg mindig 

nagyobb volt, mint amennyire becsültem, mert ezen a nagy síkságon az ember 

rendszerint kevesebbnek nézi, mint amekkora.
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Január 27. Már csak fél napom van, estére haza akarok érni, azért 7 

órakor kelek és 1/2 9-kor a szekéren ülök. Az éjjel a sár valamennyire 

megfagyott, az idő borongós, köd ugyan nincsen, de a levegő párás és a 

távolban minden szürke. Közelről minden fekete, mert a közelben nincsen 

egyéb, csak szurokfekete föld - amikor nedves, csaknem szurok módjára ragad 

is - a messzeségben pedig minden szürke, kékesszürke, feketeszürke, lilaszürke.

Ahol tegnap olyan sok volt az őz, a majortól délre és délnyugatra, egy 

darabot sem találunk és egy óra meddően telik el. Nagyot járva a majortól 

északkeletre és északra eső táblák felé kerülünk.

1/2 10-re jár az idő, amikor az első őzeket messziről, homályosan 

meglátjuk. Négy darab legel egy tábla fekete vetésen. Itt ugyanis a vetések is 

feketék, annyira ritkák. Ezek az őzek annyira bevárnak, hogy sikerül egy sutát 

vagy 300 lépésről meglőnöm. Helyben elvágódik.

Messziről még két őzet látunk, de nem törődünk velük.

Az elejtett suta közelében egy másik suta sokáig habozva ténfereg, de túl 

messze van, a tábla közepe táján, egyik oldalról sem közelíthető meg.

Tovább hajtatunk. Messze előttünk tizenegy őz ballag át a dűlőúton, s 

amikor közelebb érünk hozzájuk, elkotródnak és bevonulnak egy akácos 

csenderesbe. Megkerüljük a bozótot és túlsó sarka felé tartunk, hogy ott az 
őzek megjelenését váijuk.

Előbb a sarkon innen két suta vadul nekiiramodva pattan ki előttünk a 

sűrűségből és elvágtat, majd a sarkon túl soijában sietősen kivonul a mezőre a 

többi kilenc őz. Lövésre készen várom és figyelem őket. Az ötödiknél mind a 

ketten, a vadőr és én, azt mondjuk, hogy suta, s amikor egy pillanatra megáll, 

vagy 180 lépésről oldalba lövöm. Felpattanva jelzi a sebzést, a csapatban elfut, 

de 80 lépéssel odébb elesik. Megmutatjuk a bennünket utolérő vadhordó szekér 

kocsisának, hogy merre fekszik a szántáson és tovább hajtatunk.

Követjük az ebből a csapatból megmaradt nyolc őzet. Már 

megállapítottuk, hogy még három suta van köztük. Ámde nagyon meg vannak
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félemlítve és nem várnak be. Egyre utánuk döcögünk, s az egyik táblán vagy 

350 lépésről megkockáztatok egy lövést, de hibázok.

Közben nagyon messziről látunk egy nagy csapat őzet. A messzelátóval 

megolvasom őket; 35-en vannak. Valahonnan előkerül egy kis tarka kutya és az 

egész csapatot elkergeti. Megkíséreljük a kutyát puskavégre kapni, de nem 

sikerül, messze előttünk átfut a határtöltésen.
A nagy csapat után hajtatunk és nehány kilométerrel odébb utói is érjük. 

Nagyon nyugtalan társaság. Mind a nyakát nyújtogatja és indulásra készen nézi 

a szekeret, amikor vagy 400 lépésre vagyunk tőlük. Az ellenkező irányban, a 

messzeségben látjuk az előbbi nyolcas csapatot és úgy gondolom, célszerűbb 

ezeknek a megközelítését megkísérelni. Ezt meg is tesszük, feléjük hajtatunk és 

sikerül vagy 200 lépésről lövéshez jutnom.
Három suta van a csapatban. Meglövöm az egyik sutát, helyben 

elvágódik. A többi őz 20-30 lépéssel odébb ide-oda ugrál, haboz és nézi elesett 

társát. Jó darabig kísérgetem a célzókereszttel az egyik sutát, míg végre 

keresztbe fordulva úgy áll meg, hogy sem előtte, sem mögötte más őz nincsen. 

Vagy 220 lépésről oldalba lövöm. Ez is helyben elvágódik. A többi őz 40-50 
lépést fut, megáll és vagy 260 lépésről a harmadik sutát is meglövöm.Ez még 

nehány lépést fut, mielőtt elesik. A csapat maradéka, öt bak, vágtatva távozik. 

Két kísérőm el van ragadtatva. Egy csapatból három golyóval három sutát 

kilőttem. Mind a hármat lapockán lőttem az ezzel a golyóval szokott hatással; 

túlsó oldalukon tenyérnyi sebük van.

Délelőtt 11 óra van. Bevárjuk a vadhordó szekeret és szinte elképedünk, 

amikor a kocsis mondja, hogy a mai második elejtett őz nem suta, hanem bak. 

Ezt a tévedést mind a ketten, a vadőr és jómagam, egyáltalán nem értjük. 

Tükrén a pamacsot mind a ketten határozottan látni véltük, mielőtt lőttem. 

Szerencsénkre csak nyársasnak induló hitvány bakocska. A derék bakoknak 

ugyanis már hatos barkás agancsuk látszik.

Csapó kiadja a jelszót, menjünk a „nagy remíz”-hez! Ez a birtok 

délnyugati részén van. Hosszas döcögés után odaérünk, és a remíz melletti nagy
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táblán kilenc őzet találunk. Ezek már ismernek bennünket, és kénytelen vagyok 

egy lövést megint 280 lépésről megkockáztatni; a meglőtt suta magasat ugorva 

jelez, nehány lépést fut és elesik. A társaság többi része természetesen 
megfutamodik.

Még egy darab hiányzik a 30-ból, ezt még szeretném megkeríteni, de nem 

sikerül. Ez a csapat már nem vár be, hiába megyünk utána.

1/2 1-re jár az idő, a major felé hajtatunk, és tőle délre egy táblán még 12 

őzet látunk egy csapatban, de megközelítésükbe a szörnyen sáros dűlőutakon 

sok idő telne; kénytelen vagyok róla lemondani és betérni a majorba.

A mai eredmény tehát: Láttam 73 őzet és hét golyóval hat darabot lőttem.

Ebéd után gépkocsiba ülök, a gépkocsit a „lóré” ki vontatja a kövesútra, 

onnan befutunk Békésföldvárra és este 8-kor otthon vagyok.

Háromnapi vadászásom összeredménye a következő: Elfogyott 39 

töltényem, 28 tölténnyel 29 őzet lőttem, öt tölténnyel öt őzet hibáztam, négy 

töltény megváltó lövésekre fogyott el, egy tölténnyel egy nyulat hibáztam és 

egy töltényt a sötétségben egy felesleges és eredménytelen megváltó lövésre 

pazaroltam el. A 39 lövésből a találatok szempontjából tulajdonképpen nem 

számít az utóbbi hat, úgyhogy azt mondhatom, 33 tölténnyel 29 őzet lőttem, 

mégpedig átlag 200 lépésről. Mivel nehányat 250-300, sőt kettőt 350 lépésről 

lőttem, az eredmény - mégpedig mind a magamé, mind a puskáé - kiváló.

FELCSÚT (Fejér megye)

Január 30. Kozma Jenőnél a szokásos társadalmi összejövetel vadászat 

ürügyével. Főszemélyek a nem puskás, sétabotos díszhajtók és a fofelvonás a 

díszebéd az előkelőségek számára s a főcél összeköttetések ápolása.

45 hajtóval és tíz puskással három kört alakítunk és két ráhajtást 

rendezünk. Az eredmény 34 nyúl és két fácán. Ebből én négy nyulat lőttem.

Enyhe, napos, csaknem tavaszias időjárás és feneketlen sár.
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DEVECSER (Veszprém megye)

Február 18. (péntek) Két év és tíz nap múlt el azóta, hogy itt jártam és 

meglőttem az utolsó sárosfői disznót. Most legfőképpen azért jöttem ide, hogy 

saját tulajdon vérebemet vizsgázzam. Két év óta fizetek érte tartás- és tandíjat 

Lengyel György fovadásznak Gézaházán. Esterházy Tommy kérésemre 
megengedte, hogy széki négyezer holdas erdejében nyélbeüssük ezt a régen 

tervezett vizsgát.

A devecseri uradalomnak két hatalmas vadaskertje van, a káptalanfai és a 

széki. Két éve csak a káptalanfaiban működtem, ezúttal a székiben vadászom.

A házigazda fóvadásza, a vérebvezetésben kiváló Fuchs Antal tegnap egy 

boíjút, egy tehenet és egy hitvány bikát sebzett meg a vizsga céljára és ma 

irányítója és vezetője az egész dolognak. Kisegítő ebnek magával hozta Didót, a 

vérebek egyetemi tanárát.

1/2 8-kor robogunk ki Devecserből. Ködös hideg a reggel, de nincsen hó, 

száraz, puha a föld, mostanában éjjelenként valamennyire fagy, de nappal a 

levegőnek inkább márciusi, mint februári hőmérséklete van.

Fél óra múltán kint vagyunk az erdőben és nemsokára ráállunk a sebzett 

borjú vércsapájára. Fuchs előre mondja, hogy vékonyába lőtt. Alig-alig vérzett, 

s az én ebem bizony felsül. Eleinte érdeklődik a csapa iránt, egy darabig elmegy 

rajta, de letér róla és nem tudja követni. Didó segít a bajon, kibogozza a csapát 

és nehány száz lépésnyire odavezet bennünket a dermedt, sőt a rókáktól már 
kikezdett boíjúhoz.

Megkeressük a második darab, a tehén rálövési helyét. Ezen is nagyon 

kevés a vér. Fuchs úgy mondja, hogy combon lőtte. Az én ebemnek közben 

nagyon megtetszett Didó és ahelyett, hogy a vércsapát kövesse, szerelmi 

ajánlataival Didót ostromolja. Didót azonban csak a vércsapa érdekli és Fuchs 

kéjeleg abban, hogy megmutatja vetélytársának, Lengyelnek, mit tud az ő 
kutyája. Didó nagyszerűen „dolgozik” A sebzett tehén egy csapat egészséges 

szarvassal együtt vonul előttünk és alig-alig vérzik. Didó néhányszor letéved a
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csapéról, de vezetője megkeresteti vele, és Didó végre egy hosszú hajsza után 

egy szálerdőben csaholva megállítja a tehenet. Becserkeljük és Fuchs meglövi.

A harmadik darab, egy selejtes bika, szintén combon van lőve és lába 

eltört. Ennek csapáján az én ebem egy darabig rendesen elmegy, de aztán letér 

róla és úgy látszik, nem tudja követni. Didó nemrég forgott és jelenléte az én 

ebemet nagyon zavarja. A fiatal kan egyre Didót lesi. Ezenfelül Fuchsban 

sincsen türelem és talán nem is nagyon óhajtja, hogy bebizonyosodjék Lengyel 

tanításának jó eredménye. Nem erőlteti a dolgot, nem igyekszik a kutyának 

ismételten alkalmat adni tévedéseinek helyreigazítására. Kutyám most két és fél 

éves és eddig még csak két esetben volt alkalma sebzett szarvas vércsapáját 

követni. Tehát alig van gyakorlata, minek folytán sem tapasztalata, sem 

szenvedélye nincsen. Ezt a bikát is Didóval kell megkerestetni. Kilométerek 

hosszatt pontosan elmegy a csapán, s mivel az már vagy húsz órás és csak 20- 

30 lépésenként van rajta egy-egy apró vércsepp, Didó sikere megint csodálatra 

méltó. A keresés vége ismét egy izgalmas hajsza. Didó a bikát megállítja, a 

vágásban belopjuk és Fuchs meglövi.

Estefelé barkácsolunk. Látok öt csapatban vagy 60 szarvast. Egy hosszú 

erdei réten a kocsiról vagy 300 lépésről rálövök egy borjúra, de elhibázom. 

Állítólag a kocsi inogott; ezzel magyarázzák kísérőim hibázásomat.

Késő alkonyattal egy magas lesállványról vagy 120 lépésről egy bozótos 

vágásban nagyrészt takart tehénre lövök. Tulajdonképpen az volt a szándékom, 

hogy a vérebvizsga holnapi folytatása céljából csak sebzek, de célzás közben 
erről megfeledkeztem és szokásból lapockája mögé fogtam. A tehén a lövés 

után lehorgasztott fejjel elfutott, jelezni nem láttam, s mivel már sötétedik, 

megkeresését holnapra kell halasztanunk. Estére visszahajtatunk Devecserbe, 

főúri, kényelmes, nagyszerű szállásomra.

Február 19. Vérebemnek még egy alkalmat akarunk adni képességeit 

nekünk bemutatni, azért hajnali 6 órakor indulva, azzal a szándékai hajtatunk ki 

a széki erdőbe, hogy megsebzek egy borjút. Alighogy beérünk a kerítésen belül
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a szálasba, látunk nehány tehenet és borjút, de nagyrészt takartan, messze bent a 

fák között álldogálnak és mozognak, nem akarom a sebzést, az elejtésnél sokkal 

kényelmesebb feladatot, megkísérelni. Később aztán a ritka öregerdőben, 

messziről látunk egy csapat szarvast. Ezeket gyalogszerrel vagy 200 lépésnyire 

becserkelem és sikerül egy borjút szándékosan combon lőnöm. A borjú ugyan 

hamarosan lefekszik, de amikor a csapat bennünket észrevesz és elvonul, felkel 

és egyik hátsó lábára sántítva társai után baktat. A rálövés helyén bőven 

találunk vért, tehát úgy véljük, hogy célunkat elértük, vérebem későbbi vizsgája 

számára van egy helyesen sebzett szarvasborjúnk.

1/2 8-kor sebeztem meg a borjút, legkorábban két óra múlva vezethetjük 

az ebet a vércsapára, az idő okszerű beosztása céljából elmegyünk tegnap este 

bizonyára jól meglőtt tehenemet keresni. Ezt könnyűszerrel mindjárt meg is 

találjuk. Már a rálövés helyén van bőven vér, a csapa követése nem okoz 

fejtörést és vagy 80 lépéssel odébb a sűrű fiatalosban fekszik a dermedt tehén.

Közben Devecserről kijött hozzánk Lengyel az én kutyámmal.

Fuchs ma disznót akar velem lövetni és ebből a céljából kihozta magával 

híres disznóhajtó kutyáját, ,JKontrás”-t. Nem tudom miféle fajta kutya; hasonlít 

az airedaile-terrier-hez, vizslanagyságú, sárgásszürke szálkásszőrű, lógófulű, 

csaknem feketének látszó, sötétbarna szemű, keménykötésű, rokonszenves eb. 

Fuchs azt mondja, airedaile-terrier, schnauzer és véreb ivadéka. Mielőtt 

azonban vele disznót kerestetnénk, javasolom, intézzük el a sebzett borjú ügyét. 

1/2 10-re jár az idő; mire rálövése helyére érünk, eltelik még vagy fél óra, nem 

lenne célszerű a dolgot még későbbre halasztani.

A fővadász érveimet elfogadja és elhajtatunk a bojú sebzése helyére. 

„Parsoval” - ezt a hülye nevet adta ebemnek tenyésztője, Báró Prónay Gábor - 

derekasan követi a vércsapát három-négy kilométeren végig. Néhányszor ugyan 

letéved róla, de visszavezetjük rá, és ahhoz képest, hogy semmi gyakorlata 

nincsen, igen jól működik. Noha a borjúnak több sebágyát találjuk, az egyre 

gyérülő vérzésből és hosszas ballagásából azt látjuk, hogy nincsen súlyos baja. 

Sőt biztos, hogy utolsó sebágyából előlünk kelt fel és friss csapáján járunk.
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Bizonyára csak húslövést kapott, és Fuchs, a kiváló szakember előre 

megmondja, hogy nem kerül meg. Végül még Didóval kerestetjük és 

hajszoltatjuk, de olyan kevés a baja, hogy utolérni és megállítani még neki sem 

sikerül. Didó a hosszas hajsza után visszatér hozzánk és a boíjú megmenekült.
Délután 1 óra felé az erdőben egy nagy területet borító fiatalosban, egy 

nyiladékon tüzet rakunk, szalonnát pirítunk és falatozunk. Ma nem olyan 
barátságos az idő, amilyen tegnap volt. Bár ma sem fagy, de hűvös szél fuj, az 

ég beborult s a levegőnek mintha hószaga volna. Az erdei nyiladékokon a 

szekérutak sárosak, helyenként vízben, hólében gázolunk, s a föld már sehol 

sem fagyos. Az erdő és általában a természet képe olyan, amilyen március 

elején, a szalonkák érkezése idején szokott lenni. A cseres-tölgyes, bükkös- 

gyertyános vágásokon sárgállik, bamállik az elszáradt tavalyi lomb, a magasabb 

fák csupasz söprük, s a földet fehéresszürke avarfu és megfakult haraszt borítja.

Ebédelés után négyen, a fóvadász, Kontrás a kopó, egy erdőőr és 

jómagam elindulunk disznót keresni. Fiatalosokban, sűrűn bozótos vágásokban, 

hol cserkészösvényen, hol vadváltón, hol vaktában, tüskén-bokron át járkálunk. 

Az a célunk, hogy Kontrás valahol szimatot kapjon a disznóktól és hajtson.
Egy nyiladékon Koutrás vadat jelez. Peckesen lépked, fejét magasra 

emelve, ide-oda fordítva, jobbra-balra tekint és szimatol. A kutyaeszű Fuchs azt 

mondja, hogy szarvasok vannak a közelben. Kontrás nyiladékról befordul a 

fiatalosba és nemsokára halljuk egy-két rövid vakkantását, majd nagyvad 

zörgését és dobogását és egy tehén a borjával, szőrét felborzolva és szemében a 

rémület kifejezésével, fut át előttünk a nyiladékon. Nyomukban Kontrás. Fuchs 

rászól, magához hívja, szigorú hangon korholja, mire az engedelmes kutya 

bűnbánóan lábához lapul.

Folytatjuk a sűrűségekben a bujkálást, ide-oda mászkálást, hajtások, 

vesszők, cserjék, főképpen azonban galagonya- és kökénybokrok között. 

Kontrás körülöttünk keresgélve futkos. Magamban dicsérem bőrruhámat. Ebben 

vígan nekimehetek bármiféle tüskés bokornak, nem esik kár benne, sem 

bennem.
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Végre kiérünk egy hosszú, széles nyiladékra. Ezen a fóvadász elállít és 

azt mondja, hogy a rajta túl következő erdőtáblát, túlsó oldala felől nekem 

tartva, a kutyával végigkeresi s az esetleg benne megbújt disznót felém tereli.

Sűrű fiatalosok két határfala között várakozni meglehetősen unalmas 

dolog. A 7/64-es új Mauser-puskámról a célzótávcsövet lekapcsoltam és zsebre 

vágtam, mert nélküle biztosabban lövök mozgó, főképpen a nyiladékon gyorsan 

átfutó vadra.

Sokáig álldogálok a nekem kijelölt helyen, hallgatózom, befigyelek a 

sűrűségbe és már unom a tétlenséget. Különben sem kedvelem valami nagyon a 
hajtást, de kutya előtt már régen - valamikor Zólyomban - lőttem disznót, ezért 

a vadászásnak ez a módja ezúttal már csak a változatosság kedvéért is érdekel.

Végre zörgést hallok és a fiatalosnak előttem valamennyire átlátszó léces 

részében vagy 40 lépésről meglátom a futva felém tartó, majd jobbra 

elkanyarodó kopót.

Tehát hiába vártam, ebben a részben sincs disznó gondolom 

magamban. A fóvadász ugyanis azt mondta, hogy amíg a kutya nem szól, nem 

talált disznót, de ha ugat, biztos, hogy disznó van előtte.

Némán futkosva keresgél, tehát nincs disznó vélekedem és már 

bokorhoz akarom támasztani a puskát, hogy felvegyem kabátomat - mert semmi 

meleg sincsen amikor a kutya tőlem 50-60 lépésre a sűrűségben egyet 

vakkant, majd csaholni kezd.

Mégis disznóra akadt! és úgy hallik, hogy a disznó megállt előtte, mert 
egy helyben ugat.

Habozok, mitévő legyek. Helyemen maradjak-e, remélhétem-e, hogy a 

kutya a disznót felém hajtja, vagy kíséreljem meg a belopását?

Ezen a kérdésen nem kell sokáig tanakodnom, mert a csaholás távolodni 

kezd, majd tőlem rézsút jobbra egyre messzebbről hallik. Aztán ugyancsak 

tőlem jobbra, a következő keresztnyiladék sarkán megjelenik a fóvadász és az 

erdőőr. Integetek, hogy maradjak a helyemen és megint eltűnnek. Tudom, hogy
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ez azt jelenti, hogy visszakerülnek a tábla túlsó oldalára és a kutyának segítve, 

megkísérlik a disznót felém terelni.

Közben hallom, hogy a hajsza körbe fordul és balról közeledik felém. 

Egyszerre, mintha az egész bozót előttem háborogva megelevenedne, mintha 

benne minden recsegve, ropogva, dobogva, megmozdulna, a vékony hajtások, 

ágak között szinte elképesztő nagynak látszó fekete szörny törtet felém, vagy 30 

lépésről elfordul és az ágaktól rácsszerííen takartan törve-zúzva rohan előttem 

keresztbe. A látomásszerű, de zajos jelenség hirtelen készül eltűnni. Csaknem 

kapásból lövök rá és a durranást követő pillanatban valami lóbáló dolgot vélek 

hasa alatt látni, mint amikor a hasba lőtt őznek fordul ki a lövésre a bele; ezt 

7/64-es új puskám lövedékei a szabályszerűen oldalba lőtt őzeken is igen 

gyakran okozzák.

A nagy disznó növekvő sebességgel tűnik el, nyomában a durranástól 

még jobban nekibátorodott, fokozottan dühösen csaholó kutya.

Gyorsan ismételek, hiszen valószínűleg mindjárt kiperdül a takarásból. 

Ezt nehány másodperc múltán tőlem vagy 80 lépésre meg is teszi, de olyan 

vadul rohanva terem át a nyiladékon, hogy hiába kapom rá puskámat, lekésem a 

lövés pillanatnyi alkalmáról.

Kontrás csaholva fut utána és nemsokára megint úgy hallom, hogy a 

hajsza megállt. Aztán a két önkéntes terelő is előkerül a sűrűségből.

- Megvan! - mondja Fuchs.

- Dehogy van meg! - felelek -, sőt nem tudom, meglesz-e, mert kétséges, 

meglőttem-e.

- A golyót megkapta és azt hiszem, egyik lába tört el, különben már 

messzebb járna. Siessünk utána!

Ketten a fóvadász és jómagam nekirugaszkodunk és szaladunk, 

amennyire szívünk, tüdőnk, lábunk csak bíija. Közben a csaholás távolodik. 

Magas vágásban, lécesben, csalitosban, hol régi szekérúton, hol ide-oda 

kanyargó cserkészösvényen, hol meg egyenest kefesűrűségű bozótokon 

átfurakodva és helyenként mocsaras tisztásokon zsombikokon ugrálva és a nagy
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sietségben loccsanó tocsogókba toppanva, futunk a csaholás felé. De hiába 

iparkodunk hozzá közelebb jutni, a távolság köztünk egyre növekedik. Vagy 

másfél kilométeres rohanás után kikerülünk ebédlőhelyünkre, felugrunk az 

egyik kocsira és további másfél kilométert vágtatunk a hajsza irányával 

párhuzamosan a hosszú nyiladékon végig.

Aztán annyira jutunk, hogy a kutya ugatását a sűrűségben alig 150 

lépésről halljuk. A csaholás hol nehány percig egy helyről hallik, hol megint 

lassan távolodik és a fiatalosban beljebb kerül. A disznó tehát nem sokáig áll 

meg a dühösen támadó kutyának, hanem ballag előtte.

Befordulunk a kocsival egy szekérútra, ezen még vagy 300 lépést a 

bozótosba beljebb hajtatunk, aztán leszállunk és egy kanyargós 

cserkészösvényen lépkedünk sietve a csaholás felé. Végre elértük azt, hogy a 

távolság köztünk rövidül. A sűrűségbe rejtett, árnyékos ösvényen a föld s a 

haraszt szerencsénkre nedves és puha, ezért csendesen lehet rajta járni.

Már nem vagyunk Kontrástól és ellenféltől messzebb 50 lépésnél, de az 

ágak és gallyak sűrű szövedékében 20 lépésnyire sem lehet látni. Fuchs 

cigarettára gyújt, hogy pontosan lássa a szél irányát. Azon az ösvényen, 

amelyen eljöttünk, nem mehetünk tovább, mert a szél a disznó felé vinné 

szagunkat. Közel mögöttünk van az ösvénynek egy elágazása, amely számunkra 

alighanem előnyös irányba vezet. Nehány lépést visszahúzódva, rátérünk erre és 

már csak akkor lépünk egyet-kettőt, amikor a kutya ugat. Úgy ugrálunk 

hozzájuk közelebb, mint ahogyan a dürgő siketfajdkakast szokták belopni.

Aztán odajutunk, hogy megakadunk. A viaskodó feleket jobban 

megközelíteni nem lehet, mert az ösvényről letérni nem tanácsos. Az ágak, 

gallyak szövedékén át nagyon homályosan odalátunk az egymással szörnyen 

elfoglalt halálos ellenségekre. Illetve inkább csak a hol nekiugró, hol 

meghátráló eb sárgás alakja tetszik át a sok takaráson. Hogy az előtte lévő sötét 

foltból mi a disznó és mi a bokrok alján csak árnyék, azt biztosan tudni nem 

lehet. Hangosan marakodnak. Ami ott, a bozót alján történik, azt látni nem
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lehet, csak a hirtelen támadó, majd elhaló recsegés árulja el, hogy a disznó neki

nekiront az előle félreugró kutyának.

- Csak Kontrást ne tessék meglőni - aggályoskodik Fuchs. Nagyon szereti 

kutyáját, ezért figyelmeztetését nem vehetem rossz néven. Megnyugtatom, hogy 

amíg nem tudom biztosan, mire lövök,^addig nem sütöm el a puskát.

Egyszerre megint erősbödik a zörgés, fújás, morgás, a marakodás és 

Fuchs súgva mondja: - Tessék vigyázni, jön!- és máris látom az elejére sántítva, 

nehézkesen bicegve, lassan felénk tartó s a sűrűségben vagy 25 lépésről igen 

nagynak látszó, bozontos disznót. Szorosan jobb oldalán követi a csaholva, 

morogva, feléje kapkodó kutya. Rákapom puskámat és bal halántékán fejbe 

lövöm. A disznó leroskad, oldalt dűlve rugdalódzik, a kutya dühösen morogva 

ráugrik és harapja, tépi, ahol éri, mi pedig mellette állunk szörnyen 

megelégedve a sikerrel. A széki erdő négy-öt éves, legerősebb kanja: súlyát - 

kizsigerelve -100 kilóra becsülöm.
Aztán megvizsgáljuk első lövésem hatását. Ez a golyó lapockája alatt 

jobb mellső lábát törte el és rézsűt előre szügyébe hatolt. Ezzel a 

megállapítással kiderült, mit láttam a durranást követő pillanatban a rohanó 

disznó hasa alatt lógni. Eltört lábát lóbálta.

A derék Kontrás közben szinte kéjeleg abban, hogy végigharapdálja fejét, 
fülét, hasát és farát. A siker főképpen az ő érdeme, amiért neki ez az élvezet 

kijár, mégis letiltjuk róla, mert nem akarom, hogy a disznó szép bundáját, 

vadásztrófeámat, tönkretegye.

Február 20. Házigazdám, Devecser és Pápa szerencsés gazdája, tegnap 

este Budapestről megérkezett, minek folytán az éjjel 2 órakor kerültem az 

ágyba, s ezért ma reggel csak 1/2 10-kor indulok a fő vadásszal az erdőbe, 

mégpedig megint a széki vadaskertbe. Ma csak Kontrás, a disznókopó van 

velünk. Derült az ég és süt a nap, de fagyos, deres a föld és hideg van.

Alighogy befordultunk a kerítésen belül a szálasba, Fuchs megállítja a 

kocsit, leszállunk róla és négyen - a fővadász, egy erdőőr, Kontrás és jómagam -
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a fiatal szálerdőben beljebb ballagunk. És alighogy a kocsitól 100-150 

lépésnyire eljöttünk, Kontrás viselkedésével, testtartásával, mozdulataival 

disznót jelez és elindul. Egy darabig hallgatózunk, aztán valahonnan messziről 

halljuk Kontrás csaholását és kezdődik a rohanás. A hullámos terepen, a 

szálerdőben, hol dombnak sietünk, hol völgynek rohanunk, de a kutya hangja 

egyre messzebbről hallik.
Kiérünk egy hosszú nyiladékra, ott előkerítjük a kocsist és arrafelé 

hajtatunk, ahonnan a csaholás hallatszott s amerre a körülményekkel és 

lehetőségekkel, illetve valószínűségekkel ismerős fóvadász és erdőőr a hajszolt 
disznót gyanítja. Jó messze, a fiatalosok között, hosszasan ide-oda kocsikázva, 

a csaholó eb közelébe jutunk. Ámde a disznó - avagy talán a konda - nem áll 

meg a kutyának és egyik sűrűségből, egyik erdőrészből a másikba tér ki 

üldözője elől. Hol kocsival hajtatunk utána, hol gyalogosan kíséreljük meg 

belopni, de minden igyekezetünk hiábavaló. Végül a kutya otthagyja a disznót 

és visszajön hozzánk. Fuchs azt mondja, ezt még sohasem tette, még sohasem 

tágított a disznó mellől. A dolog rejtélyes. Fuchs a kutyát újabb támadásra 

uszítja. Kontrás még néhányszor megkeresi a disznót, és rövid ideig valahol a 

sűrűségben csaholja, de ismételten visszatér hozzánk és fogytán van kedvének. 

Abba kell hagynunk a dolgot.

Délre jár az idő. A „Mogyoróskút”-nak nevezett forrásnál egy erdőőr 

tüzet rakott és ebédre odavár bennünket. Nagyokat kerülve, barkácsolva, vadat 

keresve, arrafelé tartunk. Szálerdőben egy csapat szarvassal találkozunk, s 

mivel megbízattam még egy borjút lőni, lemaradok a kocsiról, egy ágrakás 

mögött takartan megvárom a biztos lövés alkalmát és 100 lépésről a szálfák 

között egy borjút oldalba lövök. Társaival együtt elugrik, aztán vagy 100 

lépéssel odébb dermedten fekszik. Kizsigereljük, feltesszük a kocsira és 

folytatjuk a barkácsolást.

Nemsokára kiérünk öregebb, ritkább szálerdőbe. Egyszerre a kocsis 

jobbra előre mutatva szól: - Ni, ott a disznó!
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A kocsitól vagy 50 lépésre a magas fűben és az alacsony, ritka bokrok 

között egy heverő disznó csülökre kapott és lassan elballag. Leugrom a kocsiról 

és közben megkérdesem a fovadászt: - Meglőjem?

Azzal felel, hogy: - Előbb hadd hajszolja Kontrás!

- Elkergeti a fenébe, aztán otthagyja mint ahogyan az előbbi disznóval 

tette! - mondom, odalépek a legközelebbi fa mögé, hozzáfogom a puskát és a 

ballagó disznót vagy 70 lépésről meglövöm. A gyors célzás közben láttam, 

hogy gerincen lövöm. A disznó helyben elvágódik, még nehányat rúg, majd 

kinyújtózik. Kontrás szörnyen örül neki, s mivel csak gyenge koca s ezért 

bundája nekem nem kell, tűröm, hogy Kontrás harapva, tépve kitöltse rajta 

besszúját. Ez a koca mint vadászzsákmány nem sokat ér, beteges állat volt, 

mind a két szemén hályog, megnagyobbodott epehólyagja pedig tele gennyel.

1/2 2-re a Mogyoróskúthoz érünk, ebédelünk és a tűznél melegedünk, 

mert noha egész nap derűs, napos idő van, a levegő csak hideg maradt.

Délután Kontrással megint disznót kerestetünk. Előbb a nyiladékokon 

álldogálva, várakozom, amíg Fuchs a kutyával az igen nagykiteijedésű, magas, 

sűrű vágás két táblájában találomra ide-oda járkál. A második végigkeresett 

táblában Kontrás megszólal, csaholva hajt és nagysokára kiugrat belőle egy 

süldő nagyságú disznót. Tőlem vagy 120 lépésre olyan gyorsan fut át a 

nyiladékon, hogy célzás nélkül, csak kapásból lőhetek és elhibázom.

Ezzel a disznóval aztán estig vesződünk. Még két ízben messziről látom a 

nyiladékokon átsurranni, de lövéshez már nem jutok.

Olyankor, amikor a kutyával szembefordulva egy darabig egy helyben 

marad, megkísérlem belopását, de a zörgős sűrűségben meghallja 

közeledésünket és kereket old. Ezt három ízben kísérelem meg hiába. A kutya 

mindig nyomában van és órák hosszat nem tágít mellőle, pedig goromba disznó, 

többször nekiugrik és megvágja. A kutya már elől-hátul vérzik.

Egész délután fel s alá rohanunk a nyiladékokon. A mindenképpen 

vezetni és érdemeket szerezni akaró fóvadász, sajnos, mindig velem van. Az
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efféle tudós kísérő nekem mindig terhes, mert a magam, nem pedig a más esze 

szerint szeretek cselekedni.

Aztán, már napnyugta után, a kutya lanyhul, többször otthagyja a disznót 

és megkeres bennünket, majd visszatér a sűrűségbe a disznóhoz, s végül, hogy a 

dolgot reménytelennek látjuk, a kutyát pórázra kötjük, az erőőrt elküldjük a 

kocsiért és alkonyattal behajtatunk Devecserbe. Holnap reggel hazautazom.

Háromnapi vadászatommal nagyon meg vagyok elégedve. Elintéztem 

vérebem vizsgáját és lőttem egy kant, egy kocát, egy tehenet és egy boíjút; 

kétszer sajnos hibáztam, egy borjút a véreb számára szándékosan megsebeztem 

s a kanba két golyót lőttem, tehát nyolc töltényem fogyott el.

BUDAI HEGYVIDÉK (Pest megye)

Március 11. Egy-két nap óta kezd a hír szállingózni, hogy itt-ott már 

akad egy-egy szalonka. A Normafa mögött, a városi erdőben tegnap este három 

szalonkát láttak. Erre ma délelőtt 10-től 1-ig a Kakukkhegyen, a Csillebércen és 

a Normafa mögött Tommy kutyámmal nagy darab területet végigkerestetek, de 

nem találunk szalonkát. Tommy csak nehány fácánt zavar fel.

A jánoshegyi vendéglőben a városgazdasági ügyosztály nagy 

társasebédet rendez ezen sajno.s részt kell vennem aztán estére hatan 

kimegyünk a Normafa mögé szalonkát lesni. Hideg, nyugati szél fuj, s mivel 

régen esett az eső, az erdő talaja meglehetősen száraz. Jómagam semmit sem 

látok, de 6.,2-kor durran a puska: Csanády Gusztáv látott és elhibázott egy 

némán, alacsonyan surranó szalonkát. Ezenfelül egy másik puskás is látott egy 

némán, gyorsan húzó szalonkát.

BUDAKESZI (Pest megye)

Március 17. Csak tegnap óta kezd az idő valamennyire melegedni. Addig 

bizony hideg volt és éjjelenként fagyott. Szalonka pedig mindenfelé csak igen
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kevés volt. De bármennyi lett volna, eddig már csak azért sem járhattam 

szalonkalesre, mert az agancskiállítást kellett rendeznem. Tegnap a kiállítás 

végre megnyílt, este volt a Védegylet közgyűlése, s ezzel megszabadultam egy 

nagy munka nagy gondjától.

Ketten, Gróf Csekonics Endre és jómagam a budakeszi kincstári erdőben, 

Tasnádi-Szűcs András bérelt vadászterületén, az idei szalonkavonulás alkalmára 
idényjegyet váltottunk, és ma először állunk ki a számunka kijelölt területrészen 

esti lesre. Csaknem lapos terepen, jókora fiatal, sűrű, bozótos vágásban állunk. 

Gyengén fuj a szél, enyhe a levegő, csak abban van hiba, hogy régen esett az 

eső és nagy a szárazság. Az erdő talaja s a haraszt szinte porzik.

6.25 -tői kezdve igen nagy körzetből összesen nyolc lövést hallunk, aztán 

negyedóra múltán csalódottan ballagunk ki az országúira, Csekonics 

kocsijához. Nem láttunk és nem hallottunk szalonkát, valamint a szomszédos 

községi erdőben Gatkiewicz és Csák József sem észlelt egyet sem.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Március 18. Derült, enyhe, csaknem meleg időben indulok Csekonics 

Endrével és Erzsivel délután 5-kor gépkocsin Budapestről és 30 perc alatt 

Babádra érünk. 6 órakor ketten, Csekonics és jómagam, az erdőben egy-egy 

tisztás szélén állunk. Hangulatos az alkonyat, brekegnek a békák, madár

csipogást hallani és hápogva húznak a kacsák. 6.,3-kor messziről látok egy húzó 

szalonkát, az idén az elsőt. A mögöttem álló vadőr azt mondja hogy pisszeg; én 

persze nem hallom. Aztán egy ruca húz magasan fölöttem. Egy gácsér van 

köztük, megkísérlem ezt kiszedni a csapatból. De amikor rákapom a puskát, 

eltévesztem a gácsért és lövésemre egy tojó tőkéskacsa zuhan le. Tommy nagy 

örömmel hozza el. Végre 6.23-kor már messziről látok két korrogva, játékosan 

felém szálló szalonkát. Meg kellett és lehetett volna lőnöm mind a kettőt, de 

csak az egyikre lövök és elhibázom.
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ŐCSÉNY (Tolna megye)

Március 19. (szombat) Délután 1/2 3-kor indulunk négyen gépkocsin 

Budapestről és Ercsin, Adonyon, Dunaföldváron, Pakson, Szekszárdon át - két 

és háromnegyed óra alatt 160 kilométert futva - még idejekorán érünk le a 

„Keserűs” tanyára, szállásunkra. Beöthy László vendége vagyok közalapítványi 

vadászbérletén. A vadászterület a Duna árterülete, szil-, nyár- és kőriserdő, 

behálózva a Duna holtágaitól, a Sió-csatorna mentén. Sokat, illetve sok 

szalonkát vártam ettől a területtől, de amikor látom, hogy az országos nagy 

szárazság ezt az erdőt is kiszárította, itt is por lepi be az ember cipőjét, 

reményem nagyot apad.

A vadőr egy poros erdei szekérúton állít el esti lesre. Egyre-másra 

szekerek döcögnek végig az úton és rontják a les hangulatát. Egyébként szép az 

este, derült, csendes, meleg idő van. Zajosan hápogva, párosán húznak fel s alá 

a rucák és 6.23-kor a mögöttem álló vadőr azt mondja, hogy szalonka 

pisszegését hallja.

Társaim vígan puskáznak, mindegyikük lő egy-két szalonkára, csak én 

nem látok egyet sem.

Szalonka nélkül térünk be sötéttel szállásunkra.

Március 20. (vasárnap) Hajnal előtt, 1/2 5-kor hárman megint 

kimegyünk szalonkát lesni. Tegnap esti helyemen, a poros szekérúton állok. 

Még alig kezd az égbolt alja keleten világosodni, már zajosan ébred az erdő; 

fácánkakasok rikácsolnak és rucák hápodva húznak. Egy magasan húzó és még 

igen homályosan látott párból az egyik rucát lelövöm. Aztán öt perccel 5 óra 

után három együtt szálló szalonka meglep. Csak akkor veszem őket észre, 

amikor a sötét háttérből egyszerre előttem felvágódnak és hirtelen egy magas 

cserje mögé kanyarodnak. Utánuk dobott lövésem célt téveszt,

Egyik társam egy szalonkát és egy rucát, a másik két rucát lő.

6 órára ismét szállásunkon vagyunk, lefekszünk és reggel 9 óráig alszunk.

30



Délelőtt 10-től 1/2 1-ig a vadőr a kutyájával és négy hajtóval jókora darab 

területen vágást, bozótot, léceseket hajt meg nekünk, de csak egy szalonkát 

röptét fel, az sem kerül puskavégre. Bágyasztóan meleg, napos, száraz az idő. 

Ingujjra vetkőzve vadászunk, de megunjuk a sikertelenséget és 

reménytelenséget és felhagyunk a meddő kísérletezéssel és ebédidőre 

visszatérünk a tanyára.

Esti lesre azonban megint kiállunk. Én ma jobb helyre, a gemenci határra

állok.

6.25-kor egy némán húzó szalonka jön felém. Ezt meglövöm, lábát lógatva 

betegen ereskedik le a vágásba. Az erdőőr rögtön utánamegy vizslájával és 

sokáig keresi, de nem találja meg. Közben lelövök három húzó kacsát és 

elmulasztok még egy szalonkára lőni. A kacsák közül kettőt, két szép 

tőkésgácsért, a vadőr vizslája megtalál és elhoz, a messzire leesett harmadikat 

azonban ugyancsak hiába keresi besötétedésig.

Társaim ma este nem lőnek semmit. Egyikük egy szalonkát látott. Este 

11-kor Budapesten vagyunk.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Március 22. Az idő mostanában változatlanul derült, meleg, száraz. 

Négyen állunk kint lesen a babádi erdőben. Hat lövés durran, de szalonka nem 

esik. Én 6.24-kor messziről látok egy magában, lassan szálló szalonkát. Aztán 25 

percig nem látok egyebet, csak nehány magasan húzó rucát. Sötétedik, régen 

letelt a húzás ideje, rágyújtok és kísérőmmel, a berlini Schmidt kisasszonnyal 

beszélgetek. 6.50-kor makogva, korrogva, egymást hajszolva, két szalonka 

hirtelen fölöttünk terem és már el is tűnik. Utánuk dobott lövésem 

eredményéről semmit sem tudok. Lövésem irányában a zseblámpával világítva 

a sűrűségben egy darabig keresek, de semmit sem találok.

Társaim közül kettő egy-egy szalonkát látott, a harmadik négyet, Süveg, a 

kocsis pedig az erdőszélen várakozva hetet.
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Délután 4-kor indultunk gépkocsival Budapestről és 11 órakor megint 

otthon vagyunk.

MÁRIANOSZTRA (Hont megye)

Március 24. Budapesten szemereg az eső, amikor délután 3/4 5-kor 

Delmár Tódor gépkocsiján a Vörösmarty térről négyen indulunk. Vácon, 

Kismaroson és Kóspallagon át egy óra alatt kiszáguldunk a márianosztrai 

erdőbe. Tódor úgy röpíti a kis kocsit, hogy majd felfordul a gyomrom. Azon a 

helyen állok lesbe, ahol Tódor tegnap este hét húzó szalonkát látott. Ezen a 

területen egyébként is az elmúlt estéken minden puskás öt-nyolc szalonkát látott 

húzni. Az idő borús, csendes, enyhe. A mai les eredménye az, hogy én nem 

látok és nem hallok semmit, Tódor egy szalonkát hallott korrogni, egyik 

vendége egy korrogva magában húzó szalonkát lőtt, a negyedik puskás is csak 
ugyanezt a szalonkát látta.

Este 1/2 9-kor otthon vagyok és kapom Felsőbabádról távbeszélőn az 

értesítést, hogy ott ma este a vadőr egy helyen tíz szalonkát, az intéző egy másik 
helyen tizenkét szalonkát látott. Ezen aztán igazán bajos eligazodni.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Március 25. Budapesten jól esik az eső, amikor délután 1/2 5-kor 

Kovács Gáborral gépkocsin útnak indulunk. Babádon fél órával később 

azonban még csak ritkán szemeregni kezd. Egyenletesen beborult az ég és 

szélcsend van. Négyen állunk ki lesbe. Erzsi ma velem van. Magamnak az 

erdőszélen azt a sarkot választottam, ahol Süveg, a kocsis, szokott ránk várni és 

állítólag mindig több szalonkát lát, mint amennyit az erdőben álló vadászok 
látnak.

Az első lövés 6.18-kor durran és 6.45-ig összesen 15 lövés szól 

szalonkának.
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Én három szalonkát látok. Mind a három korrogva magában, magasan 

húz. Az első a mező sarkán át egyenest fölém jön, ezt érthetetlen módon 

elhibázom, előbb szembe, majd utána lőve. A második mögöttem, a magas fák 
ágaitól sűrűén takarva, húz keresztbe és lövésemre leesik. Keresése közben 

elmulasztom az alkalmat a harmadikra idejekorán lőni és elkésve utánadobott 

lövésem nem sikerül. Lelőtt idei első szalonkámat kutya híján, csak a 

zseblámpával, sokáig hiába keressük, míg végre Süveg öngyújtójával 

megtalálja.

Kovács Gábor két szalonkát, Farkas János egyet lőtt. Mindegyikünk látott 

három-öt szalonkát. Itt tehát most vannak!

BUDAKESZI (Pest megye)

Március 26. Egyszerre az a hír járja, hogy mindenfelé bőven van 

szalonka. Boroviczény telefonált, hogy Budakeszin is szépen van belőlök. Erre 

ma délután 1/2 6-kor Csekonics Endrével kirobogok, noha esik az eső és 

gorombán fuj a szél. Útközben reménykedem, hogy alkonyaira megjavul az idő, 

ehelyett azonban rosszabbodik. A szél rázza, az eső veri a gépkocsit, s mi az 

erdő alatt, az országúton ülünk benne és habozunk, érdemes-e belőle 

kiszállnunk és lesbe állnunk. Végre magam vágok neki az erdőnek. Csak 

Tommy kísér jókedvűen - ő nem törődik a barátságtalan idővel -, Csekonics a 

kocsiban marad.

1/4 7-től fél órát kint állok a vágásban, egy nyiladékon, nézem a 

szélhajtotta, gyorsan vonuló, sötét felhőket, élvezem a hideg levegőt, nem 

törődöm az arcomba vágódó esőcseppekkel és várom a szalonkát. De bizony 

hiába várom, egyet sem látok.

Hazamenet az ázott, sáros Tommy összemaszatolja a kocsi belsejét.

Este Louis telefonál, hogy a szomszédos községi erdőben hat húzó 

szalonkát láttak.

33



Március 27. Hideg, derült, szélcsendes az idő alkonyattal. Erzsi és 

Tommy van velem. Pontosan 6.30-kor látok egy magában, alacsonyan, lassan, 

némán húzó szalonkát. Csaknem elérhetetlen messze van tőlem. Jókora darabot 

elébe lövök, s a szalonka kalimpálva leesik. Odafutok és Tommyval 

megkerestetem. Aztán a környéken tizenöt lövés durran, de én nem látok több 

szalonkát, valamint Csekonics sem lát semmit. Valahonnan a terület alsóbb 

részéről hallik nehány korrogás. Amikor az országúton a kocsihoz érünk, 

Tommy egy élő sündisznót hoz.

Este Louis telefonál, hogy a szomszédos községi erdőben ma este hat 

puskás egyetlen szalonkát sem látott.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Március 28. Baj, hogy az ember ilyenkor nem tud otthon maradni, sok 

időt pazarol és sok munkát mulaszt. Ma Kovács Gábor visz le gépkocsiján 

Babádra. Erzsivel ugyanott, az erdőszélen, a mező sarkában állok, ahol 25-én 

este lőttem idei első szalonkámat. Komolyan hideg van. Egyébként derült, 

csendes az idő. Ma is 6.30-kor halljuk az első puskadurranást, az utolsót pedig 

25 perccel későbben.

Két magában, magasan húzó szalonkát látok. Az egyikre kissé messziről 

duplázok, de tovább száll, a másik meg annyira van tőlem, hogy meg sem 

kockáztatom rá a lövést.

Két társam jobban járt. Kovács Gábor hat szalonkát látott és egyet lőtt, 

Farkas János kettőt látott és szintén egyet lőtt.

BUDAKESZI (Pest megye)

Március 29. Tart a komisz, hideg idő. Derült az ég, gyengén fuj a szél. 

Helyünkre menet Tommy összevissza jáija a vágást, a sűrűségeket, bozótokat, 

de csak fácánokat röptét fel, szalonkát nem talál. Lesen sem észlelek egyet sem.
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Csekonics messziről két, egyes húzó szalonkát lát. A környéken nyolc lövés 

durran, az első 6.35-kor, az utolsó 6.55-kor.

Április 1. Két este nem voltam szalonkalesen; kevés volt a reményem és 

sok a munkám. Ez az okom az otthonmaradásra ugyan ma is megvan, mégsem 

tudom megállni, hogy kimenjek. Enyhén hűvös, borús az idő és fuj a szél. 

Helyemre menet már bánom, hogy munkát mulasztva kijöttem, mert úgy fuj a 

szél, hogy alig remélhetek húzó szalonkát látni. Ma új helyet kerestem 

magamnak egy gyéren bokros, köves domb oldalán, előttem egy darab 

magasabb sűrűség. Erzsi és Tommy szokás szerint velem van. 6.36-kor két 

kergetőző szalonka száll pisszegve, játékosan, alacsonyan előttem a cseijék ágai 

között. Felbukkannak és mindjárt el is tűnnek. Elmulasztottam a lövés 

pillanatnyi alkalmát, mert úgy rémlett, hogy kikerülnek takarásuk mögül, de 

tévedtem. Nehány perc múltán egy pisszegő szalonka száll sebesen, tőlem a 

rendes lövéstávolság határán, keresztbe. Gyorsan elébedobott lövésemre 

lezuhan. Tommy egy darabig keresi, aztán boldogan hozza. Ismét nehány perc 

múltán egy ugyancsak pisszegve, gyorsan szálló szalonkára lövök. Ez 

valahonnan hirtelen előkerült, s amikor meglátom, tőlem távolodva már annyira 

van, hogy alig bízom az utánadobott lövésben, de kalimpálva leesik. Tommy ezt 

is megkeresi és elhozza. Nyolc-tíz percen belül láttam a négy szalonkát, aztán 

semmi többet. A környéken öt lövés esett.

íme, az általunk már ócsárolt budakeszi vágás egyszerre milyen jól 

fizetett! Hátha megfelel a valóságnak az a híresztelés, hogy a szalonkák csak 

ezentúl érkeznek hozzánk nagyobb számmal.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Április 2. Ez a szalonkaláz valóban bolondság. Csekonics azt mondja, 

hogy túlzás, amit mívelek. Tegnap este távbeszélőn felhívtam Farkas Jánost és 

megtudtam tőle, hogy Kiss Hubert tegnap este hat szalonkát látott, erre ma 

délután bérelt gépkocsin lejöttünk Babádra. Az idő a lehető legalkalmasabb.
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Valami keveset borús, langyos, csendes. Útközben azt mondom, ha ma nem 

húznak a szalonkák, akkor sohasem. Az erdőben helyemre menet, Tommy 

természetesen körülöttünk száguldva, végigkeresi a fiatal kőrises és égeres 

saijerdőt. Közben felröptet egy szalonkát, ez éppen felém tart és könnyűszerrel 

lelövöm. Ez idén az ötödik szalonkám.

Aztán elállunk és váijuk a húzó szalonkákat.

6.^-ig nem látunk és nem hallunk semmit. Aztán egy hangosan korrogva, 

magában, magasan, gyorsan szálló szalonkára jócskán messziről duplázva 

lövők, de tovább száll. Ezenfelül még csak két húzó tőkéskacsát látok, semmi 

egyebet. Erzsi még két párosán, némán szálló szalonkát látott.

A szomszédban öt lövés durrant. János nagybátyja, vadőre és gazdája 

három más helyen állva, egyáltalán nem észlelt szalonkát; pedig Kiss Hubert itt 

ma reggel is látott ötöt és egyet lőtt.

BUDAKESZI (Pest megye)

Április 3. Fuvarozó gépkocsitulajdonos vadásztárs híján ma szegényesen, 

társasgépkocsival, majd gyalogszerrel megyünk ki szalonkalesre. Délután 1/2 5- 

kor Erzsivel és Tommyval a lakásból indulok és 6 órakor a budakeszi erdőben 

helyünkön vagyunk. Tehát ráértünk volna akár fél órával később indulni.

Már tarkul a vágás, zöldellnek a galagonya-, sóska-, fagyai- és 

vadrózsabokrok, fehérek a lombtalan virágos kökénybokrok, a haraszt alól 

kibújt és javában virágzik a hérics, az ibolya, a kankalin. Vékonyan borulni 

kezd és a meleg déli szél fuj. Úgy érzem, a szalonkák tavaszi 

vendégszereplésének ideje letelt. Nem is látunk, sem hallunk ma este egyet sem. 

Igen nagy körzetben hét lövés durran, és 7.,0-kor elindulunk hazafelé, 7.55-kor a 

faluban, a társasgépkocsi végállomásán vagyunk, ott negyedóra várakozással 

telik el és 8.45-re hazaérünk. Ha bőven volna szalonka, ilyen szegényesen is 

érdemes lenne lesre járni. Sajnos nincsen!
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Április 5. Ma ismét Csekonics Endrével gépkocsival megyünk ki 

szalonkalesre. Az idő megint hűvösre fordult és borús. 6.45 után gyorsan egymás 

után, messziről, több irányból vagy 15 lövés hallik, én azonban nem látok és 
nem hallok szalonkát. 7 órakor elhagyom helyemet és lassan lefelé ballagok. 

Tommy körülöttem a vágásban keresgél s egyszerre felőle jövet két szalonka 

surran el mellettem. Alighanem a kutya rebbentette fel őket. Már annyira 

besötétedett, hogy alig látom őket, mégis odadurrantok csak úgy kapásból a 

hátulsónak, de nem tudom, elértem-e vagy sem. Sokáig kerestetem Tommyval - 

hátha leesett -, de nem találja meg.

Csekonics semmit sem látott.

Nem szalonkának való helyünk van s az idén már aligha jcvünk ki ide, 

sőt valószínűleg soha többé.

Sötétben a gépkocsihoz menet Tommy megint egy sündisznót hoz.

LOVASBERÉNY (Fejér megye)

Április 9. Délután 3-kor indulok Csekonics Endrével gépkocsin és 4-kor 

már a lovasberényi vadaskertben a barkácsoló kocsin ülünk. Csak úgy félvállról 

vadászunk. Lőnénk, ha akadna, selejtezni való szarvast. Az erdő már vígan 

zöldül, derült az idő, de kellemetlenül hideg szél fuj. Látunk őzeket - köztük 

nehány érett agancsú bakot fácánokat, de csak nyolc szarvast. Ilyen komisz 

időben bizonyára a sűrűségekben bújnak meg, hogy olyan kevés szarvasra 

akadunk. Csekonics lövetne velem egy öreg tehenet, de ez ilyenkor már nem 

kedvemre való dolog.

3/4 7-kor elállunk szalonkát lesni, noha a vadőr úgy mondja, hogy már 

nincsen szalonka, napok óta nem lát. Olyan hideg este van, hogy a puskát 

fogva, kezem fázik. 7.55-kor hallom Csekonics duplázását. Később megtudom, 

hogy egy némán húzó, hirtelen fölötte elszálló szalonkát elhibázott.

Én bizony nem láttam és nem hallottam szalonkát. Vacsoraidőre 

visszaszáguldunk Budapestre.
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VALEA SEBES (Hunyad és Szeben megye)

Április 29. Délelőtt 3/4 10-kor indulok egy rozoga gépkocsin 

Szászsebesről. Tegnap este értem ide, mégpedig Budapestről, gyorsvonattal tíz 

óra alatt Alvincra és onnan gépkocsival negyedóra alatt Szászsebesre. 

Megszálltam Jánosi Pál erdőmémök otthonában, aki házigazdáim, Pop Jonel és 

Choichitia vadászbérlők nyolcvanezer holdas vadászterületének kezelője. A 

bérlet nagy része az egykori bisztra-gotuli kincstári terület, valamikor Gróf 

Teleki Samu bérlete volt.

Szászsebesről előbb nagy darab lapályos tájon robogunk át, majd a 

hegyek közé érve, a Sebes-patak völgyén haladunk fölfelé. Csodálatos, hogy az 

ütött-kopott, viharvert, ezerpróbás gépkocsi milyen képtelen helyeken, útnak 

már alig nevezhető szekércsapáson kapaszkodik egyre feljebb. A meredek, 

sziklás, magas hegyoldalak közé ékelt, zegzugos, hirtelen kanyarulatokban 

úgyszólván csavarodó szűk patakmeder mentén, hol az egyik, hol a másik 

oldalon, összetákolt fahidakon át, hol közel az örvénylő patak mellett, hol 

magasan fölötte, a sziklás hegyoldalba vágott csapáson, zötyög lassan feljebb. 

Mintha nem is a földön járna, mintha repülőgép módjára a mozgás minden 

elképzelhető változatával a térben szeszélyesen csapongna, fordul, kanyarog, 

dűl, himbál fel s alá, ide-oda, össze-vissza. Nem ideges embernek való 
mulatság!

Kezdetben gyéren bokros, zsengelombos, zöldellni kezdő, de csupa igen 

magas hegyoldal között járunk, majd, hogy feljebb kerülünk, sűrűsödik és 

magasodik az erdő, egyre több szikla, sőt a függőleges sziklafal.

Útközben egyre-másra ugyancsak fölfelé haladó kisebb juhnyájakat érünk 

utói. Ezeket a juhászok felzavarják előlünk az út fölé, a meredek oldalba, hogy 

elmehessünk mellettük, alattuk.

38



Bamapiros képű, egészségtől duzzadó, jól megtermett, sudár hegyi 

emberekkel találkozunk. Szemük, nézésük olyan, amilyen a környezetük, a 

nagyszerű, vad, szabad természet.
A 67 kilométeres utazás az Oasa nevű, magashegységi széles teknőig 

három és fél óráig tart. Az utolsó órában már csak sudár fenyők alatt, az 

olvadástól és fagyástól összesűrűsödött, megkeményedett havon, helyenként 

jeges párkányokon és nagyjában eltakarított földcsuszamlásokon át, nagy 

kövek, szikladarabok között keservesen küszködve, mászik a gépkocsi egyre 

feljebb, minduntalan a lecsúszás, a mélységbe zuhanás kockázatával. Az utolsó 

negyedórában pedig egycsapásra megváltozott tájon, hirtelen kiszélesedett 

havasi völgyben, tiszta fenyőerdőben, vizenyős rétek mentén és között 

kanyarog az út. Aztán 1/4 2-kor a tenger színe fölött 1200 méternyire 

barátságos vadászházhoz érek; ott a házigazdáék - egy kedves úri társaság tagjai

- a lehető legszívélyesebben fogadnak.

Azt mondják, hogy itt most kezdenek húzni a szalonkák. Tegnap és 

tegnapelőtt este egyet-egyet lőttek. Mind a kettő korrogva húzott és kakas volt. 

Romániában április 30-áig szabad szalonkát lőni, amivel azonban a vadászok itt 

alig törődnek és vígan lövik májusban is.

A siketfajdkakasok javában dürögnek; a két házigazda és öt vendége 

eddig öt kakast lőtt, ma reggel esett az utolsó.

Délután megered az eső és ma már nem áll el. Jánosi erdőmémök és 

Stoichitia tizenhat éves fia este kimegy szalonkalesre. Három szalonkát látnak, 

kétszer dupláznak, de nem lőnek semmit.

Oasaig tehát két napig utaztam, mégsem értem még a nekem kijelölt 

vadászterületre, a Piatra Álba nevű havasra. A felköltözésre oda majd még egy 

napot kell szánnom. Egyelőre a társaság kedvéért azonban Oasan maradok. A 

nekem engedélyezett négy kakas közül egyet valahol itt, a közelben is lőhetek.
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Április 30. Virradás előtt, amikor a dürgőhelyekre kellene indulni, még 

egyre esik az eső, ezért a vadőrök fel sem ébresztenek bennünket és mind a 

nyolcán reggelig alszunk.
Délelőtt a társaság egy része elbúcsúzik és hazamegy Bucarestbe és 

Kolozsvárra. Én Jánosival puska nélkül a vadászházzal szemben, a fenyves 

hegyoldalakon egyet sétálok és messziről, a havasi réteken négy őzet látok. 

Jánosi azt mondja, hogy az őzeknek ilyenkor kedvelt táplálékuk a réteken 

virágzó tavaszi sáfrán (Crocus vemus) lila virága és fűszál alakú, vékony levele, 

azért most csak a réteken és havasi tisztásokon láthatók.

Délután, jobb elfoglaltság híján, alszom. Az idő felhős, borongós, 

álmosító. Az esti szalonkahúzásra azonban hárman - Jánosi, Stoichitia fia és én 

kimegyünk. A vadászházzal szemben, az Oasa nevű hegy alatt 

felkapaszkodunk egy gerincre, s ezen elállunk. A nekem kijelölt hely egy kis 

tisztás, körülötte igen magas fenyők. 3/4 8-kor - kelet-európai időszámítás 

szerint - egy szalonka korrogva igen magasan és gyorsan húz el a gerinc fölött. 

Megkockáztatom rá a távoli lövést, a szalonka mintha megbillenne, de szapora 

számycsapásokkal elszáll. Még kétszer hallok korrogást, de több szalonkát nem 

látok.

Május 1. (Vasárnap) Éjfél után 3/4 3-kor kelünk és 1/4 4-kor indulunk 

egy dürgőhely felé. Vezetőm ma Jánosi Pál. Vele Stoichitia gépkocsijába ülök 

és a patak mentén tíz percig jó messzire fölfelé döcögünk. Aztán kiszállunk és a 
patak jobb partján nekivágunk a hegyoldalnak. A fenyves öregerdőben fekete 

sötétségben kapaszkodunk fölfelé. Ha nem volna zseblámpánk, egy lépéssel 

sem jutnánk tovább. Még a lámpától megvilágított ösvényen is vesződséges 

dolog a csúszós jégfoltokat kerülgetni és a fenyők gyökereibe bele nem botlani.

Aztán, még mindig sötéttel, kijutunk egy árokba, és benne a facsúsztató, 

síkos gerendákon egyensúlyozva, haladunk egyre feljebb.

A csúsztató felső végére érve, az erdőirtásban mászunk, tornászunk 

fölfelé. Az ősszel levágott fa még helyén van. Össze-vissza heverő hosszú
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fatörzsek s a róluk levágott ágak fölött elmászva, közöttük minduntalan térdig a 

hóba süppedve, jutunk lassan feljebb. A lámpát eloltottam már, gyengén 

derengeni kezd, a siketfajdok dürgőhelyére értünk. Ámde halálos csend van. 

Csak egy látatlan szalonka húz korrogva valahol fölöttünk.

Vezetőm nem hall dürgést, mert a közelben nincsen, én rossz fülemmel 

akkor sem hallanék, ha volna. Az irtás szélén megállók, amíg Jánosi a fejszétől 
még érintetlen erdőben, a magas öreg fenyvesben tovább megy hallgatózni.

Közben dereng és egyszerre csak nem messze előttem megszólal egy 

siketfajdtyúk; a kotlós házityúk módjára, messzire hallatszó, erős hangon hívja 

a kakast: „Kot, kot, kot”. Aztán egyre hangosabb lesz előttem az irtás és egyre 

több a mozgás benne. Tőlem balra is megszólal egy tyúk, majd egy kakas jön 

messziről sebesen szállva és zajosan telepedik tőlem vagy 150 lépésre egy 

fenyőre. Az irtásban ugyanis sok a meghagyott, silányabb fa. Ugyancsak 

messziről, gyorsan közeledik felém egy tyúk „kot, kot, kot” hangja; gyorsan 

szállva, repülés közben is kotyogva, jön az irtásba és zörögve, csapkodva ül fel 

egy fára. Aztán innen is, onnan is szárnyra kel hol egy tyúk, hol egy kakas és 

valamerre elszáll. Annyi körülöttem a siketfajd, hogy sok. De feltűnően 

nyugtalanok és a kakasok nem dürögnek.

Nemsokára visszajön Jánosi és azt mondja, friss nyusztnyomokat talált. 

Ezzel magyarázza a fajdok nyugtalanságát és a dürgés hiányát.

Egy darabig még egy helyben álldogálunk, aztán, hogy tiszta világos 

nappal van és vezetőm szerint már nincsen célja a várakozásnak, elindulunk 

vissza, völgynek ereszkedve. Megint lejutunk a csúsztatóvályúba és lefelé 

ballagunk benne.

Egyszerre Jánosi felmutat annak a letarolt hegyoldalnak folytatására, 

amelynek felső részéről lejöttünk és azt mondja: - Ott is ül egy tyúk a fenyő 

csúcsán. - A messzelátóval vagy 300 lépésről nézegetjük a tyúkot és mindjárt 

felfedezünk alatta, a havon egy dürögve ide-oda lépkedő kakast. Farktollait a 

pávakakas módjára, a hátára merőlegesen felállítva és legyezőszerűen 

szétterpesztve, sétál fel s alá.
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- A fáról bennünket figyelő tyúk miatt ugyan aligha sikerül a belopása, 

mégis kíséreljük meg! - mondja Jánosi.

Természetesen ráállok a javaslatra és mindjárt hozzáfogunk a munkához.

A nagyobbára puszta irtásban hegynek kapaszkodva, még a fele 

távolságot sem róttuk le, meglátunk egy másik kakast. Ez a hegyoldalon velünk 

egymagasságban, tőlünk vagy 200 lépésre, ugyancsak a földön, illetve a havon 

pöffeszkedik. Kísérőm inkább ennek megközelítéséhez bízik, én viszont a 

takarásban lévő, fölöttünk látott kakast remélem inkább becserkelhetni. A 

helyzet azonban mindjárt megváltozik. Alig lépünk még nehányat feljebb, a fán 

nyakát nyújtogató tyúk alatt, a földön két figyelő kakast pillantunk meg. Ezek 

már megneszelték a veszedelmet. A velünk egymagasságban lévő harmadik 

kakas ellenben vígan dürög. Mégis ezzel akarunk kísérletezni és a meglehetősen 

szabad terepen négykézláb mászunk feléje. Dürgését kísérőm hallja, én csak 

látom.

Közben a kakas jókedvében néhányszor a földről felpattanva, szárnyával 

csapkod, majd felszáll egy száraz fenyő csúcsára és ott folytatja szerelmi 

mókázását. Farktollait szétterpesztve felállítja, nyakán tollait felborzolja, csőrét 

tátja és fejét olyan mozdulatokkal rázza, mintha valamit nehezen nyelne. 

Ilyenkor mozdulunk meg hirtelen és lépünk kettőt-hármat hozzá közelebb.

A kakas a fenyő csúcsán ide-oda fordul. Hol szembefordul velünk, hol 

keresztbe állva, egész hosszát mutatja, hol meg éppen háttal áll, illetve farkát 

fordítja felénk.

Végre annyira jutunk, hogy már nem lehet hozzá közelebb mennünk. 

Nincsen semmi takarásunk, a kakas gyakran hagyja abba a dürgést és figyel, 

fölöttünk, a hegyoldalon pedig egyre-másra kelnek szárnyra tyúkok és kakasok 

és elszállnak, ami kiszemelt kakasunkat látszólag már nyugtalanítja.

Becslésem szerint a kakas a serétlövés határán túl van, de kísérőm 

javasolja, hogy lőjek rá. Azt mondja, nincs messzebb 60 lépésnél. Noha a 

távolságot legalább 80, ha nem 90 lépésnek nézem és alig bízom hozzá, hogy a 

kakast ilyen messziről akár nyolcas, akár hatos seréttel meg lehet lőni, mégis
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ráemelem a puskát és meglep a lökése és durranása, mielőtt a kakast célba 

vettem volna.

Hogy a puska kezembe elsült, annak az a lélektani magyarázata, hogy 

cserkelni, lopakodni csak golyóspuskával a kezemben szoktam és lövés előtt 

szokásból, önkénytelenül meghúztam a hátsó ravaszt, mintha a golyóspuska 

rögtönzőjét húznám meg. Ezért sült el a hatos seréttel töltött bal cső.

Azonnal észbekapva, a következő pillanatban a jobb csőben lévő nyolcas 

seréttel rálövök a kakasra.

A nagy madár átrepül egy másik fenyőre, közben rögtön töltök és 

másodszor célozva, lövök. A kakas egy darabig figyel, majd elkezd dürögni. 

Erre gondosan célozva, harmadszor lövök rá.

A kakas megint egy másik fa csúcsára száll át és folytatja a dürgést. Ide- 

oda forgolódik, amikor szépen keresztbe fordul, lövök rá negyedszer. Csak 

nehány másodpercre hagyja abba a dürgést, mindjárt folytatja, mintha mi sem 

történt volna.

Nem értem a dolgot. Noha messze van tőlem, nem értem, hogy egy szem 

serét sem érte, amit bizonyít, hogy még egyre dürög.

Elkezdem a tyúk hívását utánozni: - Kot, kot, kot! A kakas felém fordulva 

figyel, én pedig egyre hangosabban hívom: - Kot, kot, kot.

Egyszerre a kakas átszáll egy nehány lépéssel hozzám közelebb álló fára 

és velem szembefordulva áll meg rajta. Abban a pillanatban lövök rá még 

kétszer, gondosan, nyugodtan fejére célozva a kakas pedig ... csak áll a helyén, 

majd ismét elkezd dürögni. Egy tolla sem száll.

Elfogyott a töltényem! Hetet vágtam volt zsebre, de ennyit is csak régi 

szokásból, kabalából. Eszemben sem volt, hogy nekem egy-két kakas lelövésére 

egy-két tölténynél több is kellhet.

Szégyenkezve, bosszankodva, fordítok a kakasnak hátat és leballagok a 

fóvölgybe, a ránk várakozó gépkocsihoz. Az ember mindig kárán okul. 

Megtanultam, hogy siketfajdkakasra az ember sem 80, sem 70 lépésről seréttel 

ne lőjön.
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Délelőtt 10 órakor minden podgyászommal egyfogatú szekérre ülök és 

elindulok a számomra kijelölt távoli területrész, a Piatra Álba felé. A két vadőr 

gyalogszerrel követ és puskáimat viszi. Később én is leszállók a négykerekű 

rázós ládáról, hogy könnyítsék mind a magam, mind a szegény gebe dolgán.

Azt mondták, hogy szekéren két órát, majd gyalog egy órát kell mennem, 

amíg újabb szállásomra, valami turistamenházhoz érek. Ez a bemondás azonban 

téves volt. A Sebes-patak medrének folytatásában, a Frumoase-patak széles 

völgyében, képtelenül rossz úton, inkább csak szekércsapáson, helyenként a 

vizenyős, süppedős rétet áthidaló, régi, már korhadó dorongúton kínosan, 
nehezen és lassan három órát döcögünk és ballagunk. Nagy félkörben kiérünk 

az egykori országhatárra, ezen nagy darabot járunk, majd visszafordulunk volt 

magyar területre.
Aztán 1 órakor leszállunk a szekérről, egy órát pihenünk és falatozunk, 

még egy cipelő embert szerzünk és ötödmagammal nekivágok gyalog az út 

második felének. Az állítólag egyórás menetelésből harmadfél órás keserves 

mászkálás, kapaszkodás lesz. Előbb egy órát a Frumoase-patak mentén, a 

vízfolyással szemben haladunk, majd a rohanó ár fölé egymás mellé döntött két 

fenyő törzsén tornászunk át a túlsó partra - amit sohasem kedveltem, s amiről 

álmodni szoktam, ha sokat ettem vacsorára -, aztán egy meredek, magas, letarolt 

hegyoldalon, „kárpáti” vágásban kapaszkodunk fel, s végül a tetőn, öreg 

fenyőerdőben, hosszú darabon az összesűrűsödött, magas havon járva, minden 

negyedik-ötödik lépésre hirtelen hasig belesüppedve és nagy erőfeszítéssel a hó 

tetejére visszamászva, jutunk végre 1/2 5-re a „menházhoz”, az istállónak való, 

mocskos lebujba.

A Piatra Álba egyik nyúlványán, körülbelül 1800 méter magasságban, 

széles havasi tetőn, hóborította nagy tisztáson áll öt roskadozó, korhadó 

faépület, az egykori magyar világ pusztuló emléke. Azt mondják, magyar 

vámőr- és csendőrtanya volt. Az egyik épület még használható állapotban van, 

állítólag kirándulók szállnak meg benne nagynéha. A vadászbérlők és 

vendégeik sohasem jutnak fel idáig.
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Estig tart, amíg szállásunkat valamennyire kitakarítjuk és fekvőhelyemre 

friss fenyőgallyakat vágunk.

A cipelő emberek közül kettő, a kocsis és az útközben felfogadott 

napszámos, visszafordul, hazamegy; velem marad a két vadőr, egy olasz nevű 

magyar fiú és egy román ember. Este büdös a szoba két kísérőmnek a kályha 

fölött száradó kapcájától és meztelen lábától.

Mégis megeszem vacsorámat, de az efféle kárpáti kakasvadászathoz 

egészséges szíven, tüdőn és erős lábszáron felül... jó gyomor és ideg is kell.

Május 2. Éjjel 3 órakor kelünk. Esik az eső. 4 óráig tanakodunk és 

habozunk, kimenjünk-e megázni. Aztán cipőnk talpára csatoljuk a hósarukat és 

kiballagunk a sötét havasi éjszakába. Hósaruval mégis könnyebb a havon járni, 

az ember legfeljebb egy arasznyira süpped a hóba, de nem szakad bele hasig.

Öreg fenyvesben járunk és helyenként megállunk hallgatózni, illetve 

Gyula, a magyar vadőr fülel, én bizony hiába teszem.

Égnek meredő magas fenyők alatt bújkálunk. Földig érő, hosszú ágaikról 

sűrűn lóg alá a haj fonatszerű zuzmó és tapad kalapunkra, ruhánkra. Nehány 

négyzetméternyi kis tisztásokon tolvajok módjára lopakodunk át. Betolakodunk 

az őstermészetnek ebbe a hideg, néma szentélyébe azzal a gonosz szándékkal, 

hogy meglopjuk.

A vadőr nemsokára azt mondja, hogy hallja a kakast. Én nem hallom. 

Aztán kezdjük a megközelítését. Amikor a kakas dürgési szólamának végén egy 

erősebbet csattog és utána susorog, lépünk egymás nyomában gyorsan kettőt- 

hármat feléje.

Egy darabig semmit sem hallok a dürgésből, csak utánozom a vadőrt. 

Közben gyengén dereng.

Aztán én is jól hallom a kattogást és susorgást. Közel járunk a kakashoz.

Végül megállunk és sokáig nem mozdulhatunk. A kakas abbahagyta a 

dürgést, csak egyet-egyet kattog, de nem szaporítja a szót és egyszerű szerelmi 

dalát nem fújja végig. Szemereg az eső és virrad. Mozdulatlanul állunk. A vadőr
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mereven néz fel előttünk egy magas fenyőre. Oldalt hajolva, szememmel 

követem nézése irányát és meglátom a kakast. Egyenesen állva nem láthattam, 

mert közvetlenül előttem egy kis fenyő takarta. Rézsűt fölöttem 20-25 

méternyire nyugodtan ül a magas fenyő csúcsán. Pompás nagy madár. Sötét 

alakjának háttere a szürke borulás. Azzal a fölényes érzéssel „no, ez az enyém” 

rákapom a puskát és lövök. A kakas hátra dűl, mintha megtántorodna, de 

szárnyra kap és elszáll. Nem lőhetek rá másodszor, mert előttem a kis fenyő 

takarja.

Bosszúság, csalódás, restellkedés, önvád egybekeverve csaknem 

émelygést okoz bennem, de segíteni a bajon már nem lehet.

Ezúttal is a szokatlanság okozta a hibát, mert seréttel mozdulatlan vadra 

és célozva nem szoktam lőni. A serétraj ilyen közelről még nagyon együtt volt 

és csak a széle érhette a kakast. Attól tartok, hogy elpusztul. A két vadőrrel 

majd nappal kerestetem, de nem bízom hozzá, hogy a nehezen járható 

rengetegben, bizonytalan távolságban és kétséges irányban megtalálják.

Megvirradt, szemereg az eső, nincs kedvünk tovább menni, 

visszafordulunk és a hósarukkal a hó tetejét taposva, szállásunkra megyünk. 1/2 

6-kor megint ledűlök kemény fekvőhelyemre és keseregve elalszom.

Egész nap hol sűrűbben esik, hol csak szemereg az eső és mossa, áztatja a 

hóborította havasi tájat. Jön-megy a köd, a legmagasabb hegycsúcsokat, a 2180 

méter magas Piatra Álba és a 2016 méteres Servota Maré csúcsát felhők 

takarják. Köröskörül csak sötét fenyvesek, hóborította hegyoldalak, szürke 

felhők, köd és eső. Bizonyára sokan azt mondják, hogy bolond, aki ilyen helyre 

jön vadászni, amikor az Alföldön és túl a Dunán pompázik virul a tavasz és 
melegen süt a nap.

Délelőtt a román vadőr jár egyet a környéken és azt mondja, egy őzsutát 

látott tavalyi gidájával; délután a magyar fiú keresi reggel megserétezett 

kakasomat, de nem találja meg. Mind a két ember csuromvizesen tér vissza a 

házba. Én nem megyek ma már semerre, mert reménytelennek vélem a 

helyzetet. Nincsen értelme, hogy ruhám, puskám össze-vissza ázzék. Szörnyen
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unatkozom egész nap és sajnálom a kárba veszett időt. Az eső késő estig sem áll 

el.

Május 3. Tegnap este 1/2 9-től ma reggel 1/2 9-ig aludtunk. Nem volt 

célja reggel kakasra kimenni, mert sűrűén esett az eső. Tegnap este is esett, 

ezért nem valószínű mondja a vadőr hogy a kakasok dürgőhelyükre 

beszálltak. Csúf idő! Valóban türelmi próba ilyenkor a havasi kunyhóban 

napokig a jó időt várni. Micsoda végletes ellentéte városi életemnek!

Déltájt eláll az eső, ritkul a köd, foszladozni kezdenek a felhők, erre 

kiveszem tokjából golyóspuskámat és tisztára törlőm csöve belsejét. Ámde fél 

óráig sem tart az öröm, sűrűsödik a köd és ismét megered az eső. Egy darabig 

csak úgy szakad. Örülünk, hogy nem vagyunk valahol kint a területen.

Délután 3/4 4-re egyszerre eláll az eső, sőt egy darabka kék égbolt látszik 

és nehány percre kisüt a nap. Erre végre mégiscsak elindulunk cserkelni, 

őzbakot keresni.

Arról a tetőről, amelyen tanyázunk, cserkelés, vadászás céljából csak 

lefelé mehetünk, mert velünk egymagasságban és fölöttünk még téli világ van, a 

földet méteres hóréteg borítja, ahol pedig az eső kisebb foltokon már elmosta a 

havat, csak élettelen szürke avar van, a vadnak aligha tápláléka. Ebben a 

magasságban csak az ősi madár, a székelyek „vadpáva”-ja, a siketfajd tanyázik, 

sőt mi több, nem törődve környezetének ridegségével, a sok hóval, hideg 

köddel, szerelemre lobban és udvarol.

Tehát lefelé megyünk, egy északnak lejtő széles völgyben, míg csak fél 

óra múltán le nem érünk a Frumoasa-patak völgyének felső végébe. Ott nehány 

öreg fenyő tövénél letelepedünk és várjuk, hogy a közben ismét megeredt eső 

elálljon. Alattunk 2-300 lépésnyire folyik a Frumoasa-patak, mind a két oldalán 

hómentes széles rét, szürke pusztaság, ezt azonban helyenként már tarkítja a 

friss íu egy-két zöldellő és a virágzó tavaszi sáfrán nehány lila foltja.

5 óra felé az eső eláll, de a felhők alacsonyan járnak, a hegyek felső 

részét eltakarják és egyáltalán hideg, nyirkos, barátságtalan az idő.
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Velünk szemben, a patakon túl, az erdőből kilép egy őz. Akkora, hogy a 

vadőr, amikor megpillantja, szarvastehénnek nézi. Pedig csak igen nagy testű 

bak. Feltűnően nyugtalanul viselkedik. Ide-oda futkos, mintha valamitől félne; 

hol felkerül az erdőszélre, hogy az alacsony bokrok között lejjebb jön, minden 

mozdulata sietségre, nyugtalanságra vall. Egyszerre csak lefut a patak mellé és 

a sáfián sok virágjától messziről is lilának látszó helyen mohón legel. Ott 300 

lépésnyire van tőlem, tehát meglőhetném, de hatos agancsa rövid és vékony. 

Ilyen agancsért nem jöttem az Isten háta mögé, a Cibin-hegységbe.

Nehány perc múltán a bak sietősen felkapaszkodik a patakparton és 

bevonul az erdőbe. Valamitől félt, valami nyugtalanította. A vadőr azt hiszi, 

hogy farkas tartózkodik a völgyben; ezt az őzek természtesen tudják.

A patak fölött, szabad terepen még feljebb kerülünk és messzelátónkkal 

figyeljük a szétágazó völgy tisztásait, de nem látunk több vadat. Ellenben 

találunk egy lényegtelennek látszó kis természeti csodát, a havon egy elszáradt 

barna bükklevelet. A legközelebbi bükkfa a hegyvidék jóval alacsonyabb 

fekvésű tájain, ide vagy harminc kilométernyire van, és közben 2000 méter 

magas havasok állják el az útját bármiféle szállingózásnak. Micsoda forgószél 

kapta fel ezt az egy kis levelet a földről - vagy lombhullás idején egy öreg bükk 

koronájából - és vitte fel a levegőbe, egyre magasabbra és egyre messzebbre, 
idegen tájakra, a fenyők hónába, ahol bükklevél sohasem termett!

Hideg van, szemereg az eső, helyenként térdig, sőt hasig belesüppedve 

még sok havat kell szállásunkig taposnunk, azért 1/2 7-kor visszafordulunk és 

1/4 8-ra megint fönt vagyunk tanyánknál. Késő este ismét sűrűén esik az eső.

Május 4. Éjjel 3 órakor ébredünk. Havaseső esik. A magyar vadőr tíz 

percenként kimegy a szobából, hogy megnézze, javul-e az idő. 3/4 4-kor jelenti, 

hogy az eső elállt. Egy-kettőre elkészülök és 4 órakor, még éjjeli sötétségben, 

elindulunk. Közben természetesen megint megered az eső és vékonyan 

szemereg egész reggel. Amíg a hósaru cipőm talpa alatt tart, könnyen járok a hó 

tetején, hanem aztán egymás után mind a két saru elszakad, a cipőről le kell
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kapcsolni és attól kezdve kegyetlen vesződség három-négy lépésenként hasig a 

hóba süppedni és belőle kimászni.

Virradással egy hangosan kotyogó tyúk száll el fölöttünk, ezenfelül nem 

hallunk és nem látunk fajdot. Az a gyanúm, hogy nem jó helyen keressük a 

dürgő kakasokat, valamint már látom azt is, hogy Stoichitia, a fóbérlő, a 

területnek nemcsak legfélreesőbb, legnehezebben elérhető, de egyúttal 

leggyengébb részébe is küldött. A magyar fiú azt mondja, hogy román társa, a 

terület eme részének vadőre, lusta disznó, a dürgést nem hallgatta ki, a 

dürgőhelyet nem kereste meg.

Reggel 6 óra van, amikor visszatérünk a házhoz. Sötét köd homályosítja a 

tájat, tökéletes téli hangulat van.

Elhatározzuk, hogy holnap lejjebb költözünk.

Egész délelőtt havazik, de mivel a hőmérséklet állandóan fagypont fölött 

van, a frissen hullott hó mindjárt elolvad. Csak a télről megmaradt hótömeg 

lassú apadásának van kevés látszata.

Tanyánk körül, a hegytetőn, a hómentes foltokra egy sereg dolmányos 

vaíjú telepedett le. Hogy ezek a kemény madarak itt mit keresnek és mit 

találnak, nem tudom elgondolni.

Ily módon múlnak a napok meddően. Nem bánnám, csak ne 

nyugtalanítana állandóan az otthon elmulasztott sok munka.

Délután ugyan esik az eső, de sűrű, sötét felhők fenyegetnek, és csaknem 

téli hideg van. Cserkelésemnek egyik akadálya, hogy a román vadőrt leküldtem 

cipelő emberekért, akik holnap innen leviszik holmimat, tehát nincsen 

házőrzőm és féltem értékes felszerelésemet a még csak be sem zárható 

szobában őrizet nélkül hagyni, másrészt ebben a zord időben és ezen a sivár 

tájon úgysem remélünk vadat találni. Még a farkas is - mondja a vadőr - inkább 

lejjebb tartózkodik, ahol őzeket talál.

Napnyugta előtt még egy darabig havazik, aztán egyszerre kiderül és 

fellátok a hóborította kopár havasi csúcsokra és alattuk a hótól vagy 

zúzmarától - ezüst színű fenyvesekre.
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Gyula elmegy az állítólagos dürgési helyre, a fajdok felgallyazását 

figyelni, hallgatni. Sötéttel jön vissza; nem észlelt semmit.

Szörnyű időpocsékolás, de talán még nagyobb hiba, hogy az ember az 

ilyen tétlenséget olyan nagy veszteségnek érzi, hogy ebben a herce-hurcás 

világban már nem tudja a vadászház békés nyugalmát, a semmittevés 

kedélyességét, a tökéletes pihenés hangulatát élvezni, hogy mindig valamit 

tennie, elintéznie, megoldania kell. Mintha nem tartoznék az élethez néha a 

tétlen merengés is, annak az egyszerű nyugodt tudata, hogy csak vagyunk, hogy 

még részesei vagyunk az életnek. Este a hold világít és a hőmérséklet fagypont 

alá száll.

Május 5. Éjjel 3 órakor nagy meglepetésre ébredünk. Sűrűén havazik. Jó 

hideg is van és a friss hó megmarad. Természetesen nem megyünk ki kakasra, 

ilyen időben úgysem dürög.

1/2 7 órakor reggel tiszta téli időben lépek ki a szobából. Mindent 

vastagon beborít a hó és még egyre havazik.

Már csak fél napra való elemózsiám van, a többit tegnap a román 

vadőrrel előre leküldtem egyelőre magam sem tudom, hová; Oasara vagy 

azon jóval innen, a Frumoasa és a Tartarau-patak egyesülésénél lévő erdőőri 

lakásba, ha ott szállást kaphatok.. Ha a hó miatt ma nem tudunk lemenni, 

koplalunk.

7 órára megjön a román. Cipelőtársakat nem hozott magával. Azt mondja, 

nem volt, aki ide feljönni vállalkozott.

Összecsomagolom holmimat és 3/4 9-kor hárman, jómagam és a két 

vadőr, jól megrakodva elindulunk lefelé. Rengeteg a hó. A télről megmaradt 

hóra még egy arasznyi friss hó esett. Ahol alattam a régi hó nem szakadt le, ott 

a járás még hagyján, de helyenként bizony hasig szakadok bele és erősen kell 

dolgoznom, amíg kimászom belőle. Az erdőnek és általában az egész 

magashegységi tájnak tisztára téli képe van. A fenyők ágain is vastag hóréteg. 

Egyre havazik, fuj a szél és hideg van.
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A Frumoasa-völgybe érve, magasan fölöttünk, a hegyoldalon, a vágásban, 

tőlünk vagy 300 lépésre három őzet veszek észre. Megállunk, lerakjuk a hóba 

podgyászunkat és nézegetjük őket. Egyikük bak. Úgy látom hosszú, de vékony 

az agancsa. Tanakodunk, meglőjem-e. Közben erősödik a tél, sűrösödik a 

havazás és egyre jobban átfázom. A messzelátónak alig tudom hasznát venni, 

belepi a hó, elhomályosodik. Hiába törülgetem, zsebkendőm is rögtön 

megnevedvesedik. Bármihez nyúlok, minden havas, nedves. Kezem a hidegtől 

meggémberedik és fájnak az ujjaim. Az őzeket a vágásban hol látom, hol nem. 

Ide-oda mászkálnak, a sok hulladék fa között hol eltűnnek, hol előbukkannak. 

Egyre újból meg kell néznem, melyikük a bak, ez pedig a vizes messzelátó 

homályos lencséin át percekig nem sikerül. Végre úgy döntünk, hogy a bakot 

meglövöm. Legyen már valami elejtett vadam, talán második engedélyezett 

bakom derekabb lesz nála. Hozzákészülök a lövéshez, lehasalok a hóba, 

podgyászzsákomra támasztom a puskát és várom, hogy a közben megint takarás 

mögé került bak mutatkozzék. Ezzel megint sok idő telik el. A szél a havat 

szemembe vágja és a célzótávcső lencséjéről sem győzöm letörülni. A hideg 

hóban fekve csúnyán fázom és fagyos ujjaimban már nincsen más érzés, csak a 

meggémberedés sajgó fájdalma.

A bak előbukkan, meghúzom a rögtönzőt, célozni készülök és nem 

érzem, hogy ujjam közben a ravaszhoz ér. A puska elsül és a golyó valahová a 

hegyoldalba csap. Az őzek néhány másodpercig állnak. Gyorsan ismételek, de 

mielőtt a bakot megcélozhatnám, elindulnak és a hegynek fölfelé elfutnak.

Ezúttal hát megint benne vagyok a balszerencsés esetek sorozatában!

Folytatjuk a menetelést a hófergetegben, és jól esik, erősen kilépve, 

megint valamennyire megmelegedni.

Később javul az idő, eláll a havazás és útközben még hét őzet látok. Ezek 

közül két lőhető bak a hegyoldalakon elérhetetlenül messze, legalább 500 

lépésnyire van tőlem.
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1/2 1-re érek újabb szállásomra, egy erdőőr lakta nagy faházba, 1300 

méternyi magasságban a tenger színe fölött, a Tartarau nevű kis munkástelepen. 

Ennek lakossága öt faházban mindössze 15-20 ember.

Az a szándékom, hogy amíg az előirányzott két kakasomat és két 

őzbakomat meg nem lőttem - ami remélhetőleg két-három nap alatt mégiscsak 

sikerül addig nem megyek el innen.
Pedig ismét szokatlan körülményekkel kell megbarátkoznom. Szállásom 

egy kis szoba negyedrésze, illetve egy ágy, egy szék és egy asztallap fele.Az 

erdőőr hálószobája, egyúttal ebédlője, konyhája, sőt mosókonyhája is. Felesége 

ebéd után mosogató teknőben áztatja és szappanozza be a viseléstől 

szürkebama fehérneműjét. Az egyik ágyban majd én alszom, a másikban az 

erdőőr és felesége. Barátságos, szíves emberek. Az asszony megcsodálja 

zsebkendőmet és azt mondja, derék feleségem lehet, hogy ilyen szép vásznat 

szőtt. Megkínálom egy naranccsal. Nem tudja mire való, még sohasem látott 

narancsot. Aztán megeszi héjastól.

Bár öt nappal előbb jöttem volna ide! A Piatra Álba öt napomba került. 

Ezzel az időveszteséggel az ördögnek tartoztam.
Ebéd után derül az idő és időnként nehány percre kisüt a nap. Hanem 

aztán annál cifrábban havazik. A szél hordja, kavarja a nagy hópelyheket, akár 

csak tél derekán, a legzordabb időben.

A szobában ülök és az ablakon kinézve, lesem az idő javulását.

Végre 3/4 5-re eláll a havazás. Erre rögtön kimegyek cserkelni, őzbakot 

keresni. Kísérőm Gyula, a magyar vadőr. Az őzbakra cserkelésnek ez a májusi 

kerete valóban szokatlan, különleges, ismeretlen; merő ellentéte például a 

békési keretnek, ahol az őzek ilyenkor már eltűnnek a bujazöld magas fűben, a 
virágos réteken és talán már a rozsban is.

Hóban gázolok, amerre nézek, minden fehér és a fagyos szél átjárja 

ruhámat, hogy csaknem didergek. A bakoknak ugyan már érett, de fakó, világos 

az agancsuk és az őzek még ép téli szőrzetükben vannak.
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A Frumoasa-patak helyenként 2-300 lépés széles völgyében, 

szakaszonként vizenyős réten és a már emlitett dorongúton ballagok fölfelé, 

illetve a víz folyásával szemben. Közben megint elsötétedik a táj, és olyan 

hófergetegbe jutunk, hogy előle egy fenyő alá kell bújnunk.
Estefelé aztán rövid időre kiderül, nagy darab tiszta égboltot látunk, de 

cudar hideg van.
Ezen a cserkészetemen összesen 13 őzet, köztük öt bakot láttam. Csak 

egy bak volt - a patakparton, a réten - lövésre, de átlagosan magas agancsa 

annyira vékonyszárú, hogy nem akartam meglőni. A többi bak magasan, a 

letarolt hegyoldalakon állt. Egyiküket becserkeltem volna, ha az éppen javában 

dühöngő hófúvás ebben meg nem akadályozott volna.

Egyáltalán, az a benyomásom, hogy itt fönt a bakok agancsa silány, 

feltűnően vékonyszárú, pedig miként itt hallom légvonalban csak öt 

kilométernyire vagyok attól a nevezetes helytől, ahol Witting a Lipcsében 

világrekord díjat nyert bakját lőtte.

Hideg téli este térek vissza szállásomra és örülök a sűrűszagú, de meleg 
hálókonyhának.

Május 6. (péntek) Gyula már három nappal ezelőtt megjósolta, hogy ma 

megváltozik az idő, mert a hold második negyedébe jut. Én meg a mai naptól 

azért vártam a vadászat eredményében változást, mert a péntek az én napom.

Gyula a túlbuzgó és fontoskodó vadőrök módjára állította, hogy éjjel 2 

órakor kell ébrednünk és 1/2 3-kor indulnunk, hogy idejekorán fönt legyünk 

egy hegytetőn, az újabb tanyánkhoz legközelebb eső dürgőhelyen. Mivel a 

területet és a körülményeket nem ismerem, el kellett fogadnom a vadőr állítását. 

Éjjel 2 órakor keltem és 1/4 3-kor már kint vagyunk a házból.

Csillagos, csendes, hideg az éjszaka. Minden ropogósra fagyott. A 

zseblámpával elibénk világítva a patak mentén egy darabot lefelé megyünk, 

aztán jobb partján nekirugaszkodunk az öreg fenyőerdő borította, igen meredek 

hegyoldalnak. Noha a sok hóval küszködve, csak lassan kapaszkodunk és

53



helyenként fújtatva pihenünk, meglepődöm, amikor a vadőr 1/2 4-kor azt 

mondja, hogy helyben vagyunk, nem megyünk tovább, mert a dürgőhelyre 

értünk és hátha éppen fejünk fölött, valamelyik fenyőnek a magasságba nyúló 

csúcsán ül egy, nemsokára felébredő, látatlan kakas.

Még éjszaka van és nem tehetünk egyebet, mint várni, ez pedig a csípős 

hidegben és a sötétségben, a kapaszkodástól megizzadtan nem valami kellemes 

dolog. Arra a kérdésemre, minek az ördögnek keltünk és indultunk olyan korán, 

a vadőr azt mondja, nem hitte volna, hogy ennyire gyorsan jutunk fel a 

hegyhátra. Hogy ezzel a magyarázattal nekem bókolni akart-e vagy túlzását 

belátva, csak mentegetőzött-e, azt nem tudom.

Általában tiltakozom az ellen, hogy bármiféle más vadászaton kísérőm 

magát vezetőmnek képzelje, de el kell ismernem, hogy siketfajdkakasra 

vadászva csakugyan vezetőre szorulok, mert én bizony csak akkor hallom a 

kakas dürgő hangjait, amikor már alatta állok vagy nem vagyok tőle messzebb 

50 lépésnél. Szükségem van tehát valakire, akinek nálam sokkal jobb füle van, 

aki a kakast már messziről meghallja és ezért tudja, mikor susorog, mikor 

léphetünk feléje és mikor kell csendesen állnunk.

Egyelőre azonban még ott tartunk, hogy a magas fenyők csúcsa fölött a 

csillagokkat nézzük és váijuk a derengést, illetve a kakas megszólalását. Fél 

óráig az egy helyben álldogálást fel sem veszem és nem fázom. Hanem aztán az 

izzadástól nedves ingem egyre hidegebb lesz, a hóba süppedt cipőben lábam is 

egyre jobban fázik, s amikor a vadőr 1/4 5-kor végre súgva mondja, hogy egy 

kakas dörgését hallja, már alig várom, hogy mozoghassak.

A kakas azonban kelletlenül, lustán csak kattog, azért még nem mehetünk

feléje.

1/2 5-kor dereng. Vacog a fogam. Hol egyik, hol másik lábamat húzom ki 

a hóból és rázom meg a levegőben, hogy ezzel a kis mozgással védekezzem a 

hideg ellen.

3/4 5-kor a vadőr nehányat gyorsan lép és megáll. Egy pillanatnyi 

késedelem nélkül követem példáját. De megáll előttem és megint negyed óráig
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nem mozdul. Látom, hogy nálam is jobban fázik; annyira didereg, hogy egész 

alakja remeg.

Végre 5 órakor, tehát másfél órás álldogálás, hallgatódzás, várakozás és 

kegyetlen fázás után komolyan nekiindul és rövid szünetek között lép gyorsan 

kettőt-hármat a tetőn fölfelé. Vele egyszerre én is. Fiatalabb, sűrűbb fenyvesbe 

érve, észreveszem rajta, hogy nem a fák csúcsát nézi, hanem szeme messzire 
előttünk a földön kutat. Egyszerre oldalt lép és kaiját előrenyújtva, mutatja a 

kakast.

Egy kísértetiesen hangtalan, kakas alakú, nagy fekete tuskó áll tőlünk 

vagy 50 lépésre a havon a fenyők töve között. Farka szétnyílt nagy legyező; 

megnyúlt S-alakú nyakán fejét magasan tartja.

- Már észrevett! - súgja a vadőr. - Nem mehetünk közelebb. Tessék lőni!

Sokallom a távolságot, egy pillanatra úgy érzem, hogy a vadőrnél lévő 

golyóspuskámért nyúlnék, de látom, már elkéstem attól, hogy megtöltsem és 

rákapcsoljam a célzótávcsövet, hát serétespuskámmal a fekete alakot pontosan 

megcélzóm és rádurrantok egy töltényre való hatos serétet. A kakas eldül és a 
havon vergődik.

Szótlanul, lehetőleg csendesen megyünk hozzá, mert a vadőr rajta túl is 

hall egy kakast valahol a facsúcsok magasságában dürögni, amikor elejtett 

kakasomat nézegetem, azt mondja a vadőr, a másik kakas - alighanem lövésem 

durranása miatt - leszállt a fáról és a földön kattog. Nem dürög rendesen, bajos 

lesz megközelíteni, de megkíséreljük.

Vagy 150 lépést lopakodtunk feléje, amikor ezt is hasonlóképpen látjuk 

meg, mint az előbbit. Egy mozdulatlan, nagy, fekete kakasszobor. Hallgat és 

figyel. A pirkadás gyér világosságában titokzatos, csodálatos jelenség. A rideg 

havasi világban otthonos, a kora tavaszi dermesztő virradással szerelmi életre 

ébredő, vad őskakas. Csupa ősi ösztön, csupa életerő. Hogy megnyugtassam 

vagy esetleg felém csaljam, hangosan utánozom a tyúk kotyogását. De csak egy 

helyben áll és egyet-egyet kattog.
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Nem várok tovább, megkockáztatom a hó áruló ropogását és 20 lépést 

feléje csúszom, aztán vagy 45 lépésről rálövök. Ez is helyben elterül és porzik 

körülötte a hó, amint rajta vergődik. Hozzásietünk és gyönyörködünk benne. 

Szebb, nagyobb, de fiatalabb az előbbinél.

A vadőr azt mondja, még hall egy-két kakast nem messze tőlünk kattogni, 

de - noha négy kakas elejtését szánták nekem - nem akarok többet lőni. Tíz perc 

alatt ebből a pompás ősvadból kettő nekem elég.

Ahol a meredek oldalon felkapaszkodtunk, ugyanott csúszkálunk lefelé. 

A vadőr cipeli a két súlyos madarat. 6 órára nagyon megelégedetten érünk le az 

erdőőri lakáshoz.

Reggeli után, 7 órakor már megint talpon vagyunk, mert két őzbakomat is 

meg akarom ám lőni. Ajándék bakok, hát csak nem hagyom itt őket! 

Elhatároztam, hogy ma már nem nagyon válogatok és két közepes minőségű 

bakkal is megelégszem, úgyis az a gyanúm, hogy a területnek ezen a 

magasfekvésű, zord éghajlatú részén valami kiváló agancs alig terem. Ahány 

bakot eddig itt láttam, valamennyinek vékonyszárú az agancsa. A szokatlan 

körülmények is nagyon csábítanak. Hóborította téli tájon még nem lőttem 

őzbakot.

Verőfényes, ragyogó, fehér, melegedő téli idő. A fagy enged, a hó 

olvadni kezd. Hosszú darabon megyünk végig a Frumoasa-patak völgyén, de 
ma kevés őzet látunk. Alighanem napos helyeken, az irtásokban feküsznek és 

sütkéreznek. Mindössze hét őzet látunk. A mai, már szerényebb igényekkel 

lőhetőnek ítélt két bak észrevesz és elugrik, mielőtt megcélozhatnám.

Délelőtt 10 óra felé - már visszafelé jövet - a völgy jobb oldalán, magasan 

az irtásban egy bak észrevesz bennünket és megugrik. Agancsa elég magas, hát 

egy száraz, vékony facsonkhoz támasztom a puskát, s amikor megáll, vagy 250 

lépésről oldalbalövöm. Egyet ugrik, nehány lépést megy, megáll, támolyogva 

hátrál és eldűl. A két vadőr felkapaszkodik érte és lehozza. Átlagos minőségű, 

rendes, hatos bak. Gyűjteményemben csak egy szám: 346-odik őzbakom, de az 

első, amelynek vére havat festett pirosra.
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Mégiscsak tavaszodik, mert a természet havas, téli képével mit sem 

törődve, vígan szól a kakukk.

11 órára az erdőőri tanyára érek és nehány fényképet készítek két 

kakasomról és az őzbakról.
Délután 4 órakor ma már harmadszor indulok vadászni. Megint 

végigcserkelek a patak völgyén fölfelé. Nagyon szeretném még ma második 

bakomat meglőni. Sajnos, nem sikerül. Estig 12 őzet látok, köztük egy lőhető 

bakot, de ezt csak akkor veszem észre, amikor 200 lépésről már megugrott és az 

irtásból befut egy darab öreg fenyvesbe.

Ma délután sok hó olvadt el, a patak nagyon megduzzadt, mellette a 

rétekről eltűnt a hó és megint napfényre került a sok lila sáfrányvirág, az 

őzeknek most kedvelt, keresett tápláléka. A kakukk délután is egyre szól.

Május 7. Hajnali 5 órakor, amikor már rendesen látni lehet, indulok 

cserkelni. Itt, sajnos, rendszerint mind a két vadőr kullog utánam, sőt mellettem, 

s ha tűrném, elém kerülnének, csak azért, hogy ők mutassák meg nekem a későn 

észrevett és már menekülő őzeket. Az erdőőri tanyától egy kilométernyire, a 

völgy kiszélesedő könyökében öt őzet látok, mégpedig két sutát tavalyi 

gidájukkal és egy igen vékony agancsú bakot. Ezenfelül aztán - délelőtt 10 
óráig cserkelve - egyáltalán semmi vadat sem látok. Az ebben a völgyben már 

ismert őzek mind eltűntek. Pedig a völgynek igen hosszú darabját kerestem 

végig, felmentem a duzzasztón túl, Tartarautól három óra járásnyira, odáig, ahol 

az ösvény felkanyarodik a Piatra Álba felé.

Komor, borús az idő, időnként szemereg az eső és 9-től 10-ig sűrűén 
havazik.

Délután 1/4 5-kor is borongós időben ballagok a magyar vadőrrel a 

szokott irányban, a völgyön fölfelé, noha második bakom elejtéséhez már 

egyáltalán nem bízom. Azt képzelem, hogy néha előre megérzem, miféle 

eredményre számíthatok vadászaton. A tegnapi nap, a péntek, megint egyszer
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bevált, ezenfelül pedig nem lesz semmi, valamint előtte sem volt egyéb 

balszerencsés eseteknél.
Úgy van most, hogy amióta itt, a Frumoasa-völgyben vadászom, 

valahányszor cserkelek, egyre kevesebb őzet látok.

A völgyön fölfelé menet egyáltalán semmi vadat sem látok, aztán 

megered az eső és visszafelé jövet, mindössze két sutát és egy kis nyársas bakot 

sikerül a hegyoldalakon az irtásban felfedezni. Szakadó esőben, vizes ruhában 

térek alkonyattal vissza szállásomra.

Május 8. (vasárnap) Szeretnék hazarepülni, de innen elmenni talán még 

körülményesebb feladat, mint idejutni. Tegnap délután a román vadőrt 

leküldtem kétóra járásnyira Oasara, hogy onnan telefonáltasson Szászsebesre, 

számomra leköltözésem céljára bérelt gépkocsiért. Ámde szombaton délután a 

szászsebesi erdőgondnoki hivatalban - az egyetlen helyen, amellyel Oasanak 

telefonösszeköttetése van - nincsen senki, tehát nem lehetett telefonálni. Ma, 

vasárnap, ugyancsak nem lehet. Tehát ma reggel úgy fest a helyzet, hogy - 

hacsak valami véletlen körülmény nem segít rajtam - legjobb esetben holnap 

reggel lehet gépkocsiért telefonálni, amely legjobb esetben holnap estére vihet 

le Szászsebesre és, ha ez sikerül, holnapután délután vagy este érek haza. Itt, az 
egykori országhatáron, a havasok között, ahová például a postán küldött levél 

csak alkalomadtán, esetleg hetek múltán érkezik meg és ahol a nagyvilág napi 

eseményei senkit sem izgathatnak, hetvenöt kilométernyire a legközelebbi 

vasútállomástól, egy-két napi várakozás nem számít, hiszen itt senkinek sem 

sürgős a dolga, mindenki ráér a „valahogyan majd csak lesz” jelszóval várni.

Hajnali cserkészetre nem mentem ki, mert szakadt az eső; reggel pedig 

dörög az ég és villámlik. Az időjárásban itt bőven van változatosság. Délelőtt 

tisztára kiderül és süt a nap, de déltájt megint beborul és szemereg az eső.

Délután 1/4 5-kor megyek ki, ezúttal itt utolsó cserkészetemre.
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A hegyvidék képe ismét megváltozott. A hó 1300-1600 méter 

magasságig már csak az északi oldalakon fehérük, a déli lejtőkön és a 

völgyekben tisztára eltűnt.
Szemereg az eső és hideg van. A Frumoasa-völgyhöz ma nem bízunk, 

mert vasárnap az erdős hegyvidék távoli részeiből favágómunkások jönnek- 

mennek rajta végig. Csodálatraméltó kemény emberek, a zárt szoba levegőjét 

alig, illetve csak télen ismerik, széljárta kalibákban laknak, nehéz munkát 

végeznek, füstösek, edzettek és elképzelhetetlenül igénytelenek. Vasárnap 

Tartanaira és Oasara járnak egy kis bevásárlásra. Mert noha itt csak öt faház 

van, az egyikben eladó holmi és valami élelmiszer is akad. Már pedig, aki egész 

héten csak dolgozik és nélkülöz, annak jól esik vasárnap valamit vásárolni... a 

vátozatosság kedvéért.

Tehát nem bízunk a völgyhöz, mert a vadat ma nagyon megzavarhatták 

benne, azért egyet kerülve, felkapaszkodunk magasan a szállásunkkal szemben 

lévő meredek hegyoldalra és a vágás szélén, öreg fenyves sarkán felülünk egy 

jól megépített magas lesállványra.

Ámde ott fönt cudarul fuj a hideg szél és egyre sűrűbben esik az eső. Fél 
óra múltán a vadőr azt mondja: - Kérem, meneküljünk innen!

- Ha ennél jobb helyet tud, iahol őzbak is akad - felelek nem bánom, 
menjünk oda.

- Nem tudom már elgondolni, hová mehetnénk. Itt fönt olyan rossz az 

idő, hogy a vad is lejjebb kell, hogy húzódjék, de odalent, a völgyben is hiába 

keressük ma.

- Mégiscsak lemegyünk - mondom - ,  és megint egyet kerülve, ott, ahol 

felkapaszkodtunk, leereszkedünk a Frumoasa-völgybe, majd kifelé cserkelünk 

rajta.

Mindjárt az elején látunk egy sutát egy barkásagancsú nyársas bakkal a 

réten legelni. Kénytelen-kelletlen elriasztjuk őket. Felszöknek a bal oldali 

lejtőre, a vágásba, ahonnan jöttek.
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Nehányszáz lépéssel odébb, tőlünk vagy 300 lépésre ismét balról, a 

hegyoldalnak ehelyütt öreg fenyveséből futva jön ki három őz. Egyikük 

közepes minőségű bak. Meglőném, de szabadon állok a réten, feltámasztási 

alkalmam egyáltalán nincsen és szabadkézből 300 lépésre nem lövök. Az őzek 

különben is mindjárt szimatot fognak, mert a szél tőlünk egyenest feléjük fuj. 

Csodálatosképpen nem szöknek vissza az erdőbe, ahonnan jöttek, hanem 

átgázolnak a sebes folyású, széles patakon és túlsó oldalán vonulnak be a még 

havas fenyvesbe.
Nemigen bánom az elvesztett alkalmat, a bak agancsa nem sokat ér.

Sietve megyünk tovább és még két sutát látunk ugyancsak a patakon túl, 

a hóborította északi oldalon.

7 órakor visszafordulunk. Amikor megint az utolsó és legszélesebb rétre 

érünk, már alkonyodik és szürkül, homályosodik a táj képe. Mégis észrevesszük 

rajta vagy 250 lépésről egy legelő őz alakját. Megnézzük a messzelátóval. A 

vadőr nyársas baknak nézi. Én mindjárt látom, hogy rendes hatos bak és még 

30-40 lépést óvatosan közelebb csúszom hozzá. Ismét jól megnézem, látom, 

hogy vékony, de elég magas az agancsa, lehasalok a nagyon vizes rétre, a 

dorongút szélére dobom kabátomat, ráfektetem a puskát, gondosan megcélzóm 

lapockája mögött a szépen keresztbe álló bakot és lövök. Csak úgy porzik téli 

szőre, amint a golyó keresztülvág rajta. Helyben elterül.

A vadőr a vizenyős, csupa latyak réten érte megy és kihúzza a 

dorongútra. Ennek agancsak is csak éppen hogy eléri a középszerűséget, és ez 

is csak egy szám őzbakagancsaim sorozatában, de örülök neki, mert két bakra 

hívattam meg, és bosszantott volna, ha nem sikerült volna mind a kettőt 

elejtenem.

Egyébként két olyan bakot lőttem, amilyennél derakabbat itt nem láttam. 

Az agancsok gyenge minőségét alighanem a táj magas fekvése és zord éghajlata 

okozza. Itt hosszabb ideig tart a tél, mint a tavasz, a nyár és az ősz együttvéve.
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Meglőttem, amit akartam, két kakast és két bakot. Holnap reggel 

leköltözöm Oasara és remélhetőleg mindjárt tovább, Szászsebesre, hogy 

holnapután hazakerülhessek.

Május 9. Hajnal előtt, 4.40-kor ébresztenek azzal a meglepő hírrel, hogy 

tegnap délután mégis sikerült Szászsebessel telefonösszeköttetést kapni, az 

értem küldött gépkocsi éjjel 1 órakor Oasara érkezett, a szekér, amely a 

holmimat odáig viszi, a ház előtt áll, s ha nagyon sietek, még elérhetem az 

Alvincról délelőtt 10 órakor Budapest felé induló vonatot. Ez természetesen 

badar állítás. Délelőtt 10 óráig van öt és fél óra, ellenben az öltözéshez és 

csomagoláshoz kell egy óra, a menetelés Oasaig másfél óráig tart, onnan 

gépkocsival Sebesig három és fél óráig megyünk, ott távozásom bejelentése a 

rendőrfőnöknél egyórai időveszteség, Szászsebesről Alvincra, az állomásig a 

gépkocsi még negyedórát fut, ez összesen hét és egynegyed óra.

Ennek ellenére rögtön felkelek; 5.30-kor elkészültem az öltözködéssel, 

mosakodással, csomagolással és útnak indulunk. A rozoga, rázós szekér viszi 

podgyászomat, én pedig a két vadőrrel gyalogszerrel követem. 7 órakor Oasan 

vagyunk. Ott nyugodtan reggelizek, holmimat jobban elrendezem, majd 

megjelenik egy csendőr és igazoltat, aztán 8.30-kor a gépkocsiba ülök és 

elkezdődik a Sebes völgyében, a rohanó patak mentén éppencsak 

kocsiszélességű, szörnyűséges úton a lefelé zötykölés. Ember a talpán, aki itt a 

gépkocsit elvezeti. A lefordulás igen gyakran múlik az útnak egy arasznyi 

széles „hajszálán” A kocsi akkorákat zökken, puffan, ugrik, annyira 

dobálódzik, düledezik, hogy egyre azon csodálkozom, hogyan bírja. Nem is 

bírja végig. A hegyek bosszút állnak. Az út, illetve a távolság negyedrészén, 

9.,5-kor egy nagy zökkenés, roppanás, a bal első kerék letört, a kocsi eleje 

leszakadt és ... megakadtunk. A vezető azt mondja, a kocsi elülső tengelye tört 

el, ezt pedig megjavítani nem tudja.
Becslésem szerint ez megint vagy öt óra késedelmet okoz. Vélt 

szerencsémre velem van az egyik vadőr felesége. Leküldöm kétóra járásnyira,
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egy erdőőri tanyára, a következő távbeszélő állomásra, hogy Sebesről 

segítséget, illetve más gépkocsit rendeljen fel.

Korgó gyomorral várok, pipázom, naplót írok, fényképezek és 

élnézegetem, hogyan szállítja le a víznek duzzasztókkal szabályozott álja az 

emberi gyalázatos haszonlesés által elpusztított, rönkökre feldarabolt 

ősfenyveseket az emberlakta lapályokra, fűrésztelepekre. Az erdő irtásával 

pusztul a patakok fürge, díszes lakója, a pisztráng is, elpusztítják az utolsó 

darabig a vízen úsztatott rönkök.

A várakozás egyhangúságát fél órára megzavarja egy izgalmas jelenet. 

Alulról, velünk szemben jön a munkásokkal sűrűén megrakott, „autóbusz’-nak 

elnevezett, aránylag keskeny, düledező, rozoga szekrény. Rokkant gépkocsink 

elállja az útját. A favágók kiszállnak belőle és tanakodnak, miképpen 

segíthetnének a bajon. Egyikük röhögve javasolja, hogy a mi gépkocsinkat 

lökjék le a patakba. A józanabb többség az indítványt elveti, a patak mentén 

mindenütt heverő hosszú dorongokból nehányat előkerít és velük kocsinkat 

kiemeli, kitolja a csapás legszélére, félarasznyira a szakadéktól. Aztán az út 

másik oldalán a hegyoldalból lefaragnak annyit, hogy az autóbusz, megrekedt 

gépkocsinkat bár súrolva és csaknem rádülve, mégis elfurakodik mellette és 

folytatja kínlódásos kapaszkodását a völgyben feljebb.

Keservesen lassan múlnak az órák. Úgy számítottam az időt és a 

lehetőségeket, hogy délután 1/2 3-ra meg kell érkeznie a vadőr felesége által 

távbeszélőn rendelt másik gépkocsinak. Ámde nem jön meg sem 1/2 3-ra, sem 

1/2 4-re, sem később. 5 óra felé már kezd a dolog nyugtalanítani.

Nyolc órai várakozás után, 1/2 6-kor, az autóbusz, ez, a csak munkások 

szállítására való, szörnyűséges járómű felülről, a hegyekből visszajön és lemegy 

Szászsebesre. Közlekedése a Sebes-patak völgyében kígyózó szekércsapán az 

emberi vakmerőség netovábbja. Cirkuszi mutatvány, hogyan kerüli el megint a 

keskeny csapáson sérült gépkocsinkat.
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Ezt az alkalmat felhasználom, hogy mindenképpen lejjebb jussak a 

nappal ugyan vadregényes, nagyon szép, de éjjel, szállás híján aligha 

barátságos, Sebes-völgyben.

Átrakom podgyászomat az autóbuszra és megélem életemnek alighanem 

legszömyűbb utazását. Amit ez a géphajtotta, düledező, rozoga, toldozott- 

foldozott, lötyögő szekrény az elképzelhetetlenül komisz, köves, hepe-hupás, 

hóié áztatta, csúszós úton mível, arra a rázás és zökkenés túl szerény kifejezés. 

Akkorákat ugrik, úgy dobálódzik, hogy az ember benne hol mennyezetbe üti a 

fejét, hol padozatán térdre rogy. És ezt a meredek hegyoldalba vájt, olyan úton 

teszi, amely a sziklás akadályokat elkerülve, hol emelkedik, hol lejt, 

kőgörgetegeken, vízmosta kis árkokon át folyvást kanyarog, sziklasarkokon, 

szakadékok fölött hirtelen elfordul és korlátok nélkül épült fahidak 

dorongpadozatán vezet át, hol alacsonyan, hol magasan a széles patak sziklás 

medrében rohanó, örvénylő, habzó vize fölött. Később hallom, hogy bizony 

nehány efféle járómű már lezuhant a patakba, szegény favágómunkásokat 

halálra törve.

Már azt gondolom, hogy ezt a tornát három óra hosszat pihenés nélkül 

bajos lesz elviselnie, amikor bekövetkezik a szünet. A szekrény egyszerre 

megáll, mert eltört a fékje. Vezetőjének volt esze megállítani.

Állítólagos megjavítása egy órai babrálással jár. Mialatt vezetője alatta 

fekszik és kalapál, kirakodom belőle, remélve, hogy közben mégiscsak megjön 

értem Szászsebesről a gépkocsi. Nem bízom a fék megjavításában, és ha el 

tudom kerülni, mégsem szeretném a Sebes-patakban halálomat lelni, mielőtt ezt 

az érdekes kirándulásomat megírtam.

Ámde letelik a fékjavítás okozta szünet órája és választanom kell. Vagy a 

Sebes-patak völgyében, egymagam, szabad ég alatt töltöm, holmimat őrizve az 

éjszakát, vagy megkockáztatom a veszélyes utazás folytatását.

Az utóbbit választom és este 1/2 10-kor Szászsebesen, Jánosi Pál lakásán 

megszállva, élvezem a tiszta úri otthonban a jó vacsorát és a 

mozdulatlanságot.
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Holnap végre hazautazhatok.

PATCA (Somogy megye)

Május 20. (péntek) Mérey Andor, Szekszárdon erdőtanácsos és a patcai 

300 holdas közalapítványi erdő vadászbérlője, már évek óta hív egy őzbakra. 

Végre szerét ejtettem, hogy eljöjjek ide, ezt az ajándék bakomat meglőni. Azt 

mondják, „ajándék lónak nem nézik a fogát”. Ez az erkölcsi oktatás az őzbakra 

is ráillik, azzal a különbséggel, hogy a fogát - ha korára kíváncsi - vendég 

ugyan nézheti, de ami agancsát illeti, ne sokat válogasson. Egyrészt, mert arra 

alig ér rá, másrészt, mert manapság, ebben a csupa anyagi érdekvilágban, 

bizony nagy dolog egy őzbak elejtésére vendégképpen meghívatni. Tehát a 

meghívást megbecsülve jöttem ide.

Utazó-, vendég- és vadásztársam ezúttal Éhik Gyula. Együtt indultunk 

reggel 3/4 7-kor Kelenföldről, 12-kor értünk Kaposvárra és 1 órára bérhintón 

ide, a kis terület sarkában épült erdőőri lakáshoz. Szállásunk szép tiszta 

vendégszoba, kényelmes két ággyal. Az ablakból lelátunk egy kis 

völgyhajlatra, a gólyahír sok virágától sárgálló rétre, ezen túl pedig, tőlünk vagy 

fél kilométernyire, a faluvégre. A ház körül félkörben emelkedő terepen sűrűén 
lombos erdő.

Alighogy a szobába telepedtünk, az erdőlegény kiszólít belőle és a háztól 

vagy 200 lépésnyire, a réten legelő őzet mutat. Barkás agancsú, fiatal nyársas. 

Ezt jó jelnek vehetjük; ahol a ház körül, a déli órákban is látható őz, ott kell, 

hogy sikerüljön egy bak elejtése. Az erdőőr és legénye azt mondja, hogy három 

derék és három középszerű bakot tudnak a területen.

A vadászat szokott keretének leírása, a táj és a természet megfestése az én 

naplómból - úgy érzem - már kimaradt, mert már olyan sokat irkáltam róla, 

hogy nem lehet egyéb unalmassá váló, felesleges ismétlésnél.,

A somogyi tájak üdeségét általában a Dunántúl levegőjét, a májusi 

lomberdő bujaságát, a szünet nélkül való gerlegurrogás és kakukkszó hangulatát
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és a zsengezöld keretben a vörösre vedlett őzbakot, sokféle változatban már 

megittam. Hamarjában nem tudok róluk újat mondani és nem érek rá a leírás 

változatán fejemet tömi. Ezúttal csak a nagy ellentét a Sebesi-havasokban két 

héttel ezelőtt látott hideg, fehér téli világ és az itt már kibontakozott tavasz 

zöldtarka pompája között kívánkozik naplómban feljegyzésre.

Az eső azonban itt is vígan esik. Délután 1/2 4-kor kezd szűnni, egyre 

gyérebben szemereg, mire az erdőőrrel cserkelni indulok. A dimbes-dombos 

területen, a vegyesen bükkös-gyertyános, cseres-tölgyes és erdeifenyves 

szálasban akáccal beültetett nehány „gödör” van, nagy, széles, mély völgyek. 
Főképpen ezekben keresünk bakot.

1/2 4-től 1/2 7-ig semmi vadat sem látunk, csak a sok nyom tanúskodik 

róla, hogy van a területen vad, mégpedig szarvas, dámvad és őz. Kell is, hogy 

legyen, hiszen herceg Esterházy országos hírű területei, Ropoly és Denna 

vannak közvetlen szomszédságában. A nagyvad itt azonban úgyszólván csak 

forgóvad; a szomszédos területekről jön és oda visszamegy. Legfeljebb nehány 

őznek állandó helye.

6 óra után a „Cémaszál-gödör”-nek nevezett hosszú, széles, árokszerű 

völgy alsó végén, bükkös rudaserdő szélén ülünk lesbe. Lelátunk az árok 

aljában a rétre és rálátunk a két árokoldal jókora darabjára. A jobb oldalon 
akácos léces van, a bal oldalon alacsony, sarjadzó vágás.

Azt gondolom, ha ezen a csendes, rejtett, szép helyen ma este, eső után 

nem látok őzet, akkor ezen a területen mégsem lehet sok vad.

1/2 7-kor tőlem balra, fölöttem vagy 80 lépésre, a meredek árokoldal 

felső peremén megjelenik egy őz. Csuhája sötétvörös. Megnézem a 

messzelátóval; rendes, átlagos hatos bak. Agancsa nem kiváló, de nem hiszem, 

hogy itt válogatni, ennél jóval nagyobb agancsú bakra számítani lehet. Az 

alkalmat ki kell használnom.

A bak valamit észrevett, fejét magasan tartva, figyelmesen néz felénk. 

Várok, amíg megnyugszik és legel, aztán a háromlábú vadászszékről 

felemelkedem, az előttem álló fához támaszkodva, megcélzóm a közben megint
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mereven felénk figyelő bakot és lapockán lövöm. Felpattan, orrára bukik és a 

meredek lejtőn lebukfencezik az árok aljába. Ott még nehány lépést - egyre 

orrára bukva - elvergődik, aztán elterül.

Lemegyünk hozzá. Agancsát közelről nézve, meg vagyok elégedve. Jobb 

minőségű, szép hatos agancsa gyöngyözött és szép rózsája van.

Összekötjük négy lábát és egy hosszú botra függesztve, levisszük a 

faluba, ott egy legényt fogadunk és felvitetjük vele az erdőőri tanyára.

Ezzel befejeztem ezt a rövid vadászkirándulásomat; egy bakra hívattam 

meg, ennél többet nem lőhetek, tehát nem folytatom a cserkelést. Holnap innen 

továbbállok.

KADARKÚT (Somogy megye)

Május 21. Még Patcán ébredek. Noha esik az eső, Éhik kimegy hajnali 

cserkészetre, de nem talál őzet. Én reggel 7 óráig nagyot alszom.

Déltájt gépkocsijával értünk jön Mérey Lajos, a szekszárdi erdőtanácsos 

fivére, kadarkúti főjegyző, Éhik barátja és Kaposváron át elszállít Kadarkútra. 

Mérey itt a községi terület nagy részének vadászbérlője, és meghívott egy őzbak 

elejtésére. Éhik már bennfentes, gyakori vadászvendége.

Délután 1/2 5-kor vadászkocsin kimegyünk a területre és este 8 óráig 

barkácsolunk. A vidék a természetnek jellegzetesen somogyi gazdagsága. 

Csaknem sík terepen díszkertszerű változatosság, sok akácos, tölgyes és égeres 

liget, kisebb-nagyobb tavak, legelő, mező, magas rozstáblák, üdezöld rétek tele 

a gólyahír sárga virágával, öreg tölgyek, nyírfák, egyáltalán sok terebélyes, 

nagy fa, zsombikosok, tocsogók, nádasok. Minden üdezöld, csupa buja élet. 

Sok itt a kisvad, a nyúl és fácán. És nagyon sok a madár, a gerle, örvösgalamb, 

kakukk, búbosbanka, sárgarigó, szalakóta, feketerigó, tarka- és feketeharkály, 

bíbic, szárcsa és a récefajok változatos serege. Csak őz van kevés, illetve 
keveset sikerül találnunk.

Egy helyen sokáig vesződségesen kerülgetünk egy sutát és bakot, de nem 

sikerül lövéshez jutni. A feléjük közeledő kocsi elől meglépnek, egy darabot
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futnak, lefeküdnek és a magas növényzetben látatlanok. Ezt a műveletet 

akácligetek között és körül néhányszor megismételik, s végül eltűnnek. Nem 

bánom, hogy a bakot nem lőhettem meg, mert hitványagancsúnak néztem. 

Ennél több őzet ezúttal nem is láttunk.

Estére visszakerülünk a faluba, a főjegyző lakásába, kényelmes 

szállásunkra.

Május 22. (vasárnap) Megismételjük tegnap délutáni barkácsolásunkat. 

Hajnali 1/2 5-től reggel 8-ig jáijuk a festői szépségű területet. Verőfényes, 

közben csak rövid ideig borongós, ködös az idő és a sok harmattól csillog a 

növényzet. A ligetek hangosak a madárszótól. Őz azonban itt nem sok van, mert 

negyedfél óráig barkácsolva, mindössze egy sutát láttunk. Ha a területen annyi 

volna a bak, mint amilyen sok a házigazda, Mérey Lajos szivessége és 

jószándéka, akkor már meglőttem volna azt a bakot, amelyre Éhik Gyula révén 

meghívattam. Erről azonban - a körülményeket látva - már lemondtam.

Délután 5-től 8-ig barkácsolunk, ezúttal harmadszor és utoljára. Az utolsó 

félórában látunk egy barkásagancsú dámbikát, egy őzsutát és végül messziről, 

egy járhatatlan, süppedős nagy réten egy derék bakot. Megközelítése 

lehetetlenség. A jellemzően „Rengő”-nek nevezett réten túl van a szomszédos 
mikei uradalom egy darab erdeje. Alkonyodással a bak oda bevonul. Erre nagy 

üggyel-bajjal, az elsüppedést megkockáztatva, jókora darabon a réten át feléje 

megyek, és az erdő szélétől vagy 250 lépésnyire egy kis égerbokor mögött 

lövésre készen elhelyezkedem, remélve, hogy a bak megint kijön az erdőből. De 

bizony hiába várom. Késő alkonyattal elhagyom vizenyős, süppedős helyemet 

és körülményesen kitomászom a ... Rengőből.
Holnap reggel utazom haza.
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VIZESFÁS (Békés megye)

Június 5. (Pünkösd vásámapja) Délben 1 órakor értem ide, a majorba. 

Boga Lajos mindjárt azzal fogad, hogy délután nem érdemes kimenni a határba, 
úgysem lát az ember vadat. Az őzek a magas növényzetben eltűnnek; csak 

korán hajnalban lehet őzbakot látni. Később megjelenik Csapó, az 

elefánttermetű vadőr és ugyanazt mondja. Hajnalonként a békési sarokban, a 

sarkadi határ közelében, mindig lát két-három bakot, de esténként semmit. A 

szobában azonban biztosan nem lehet bakot lőni, azért mégis kérek Bogától 

kocsit és 1/2 6-kor kihajtatok esti barkácsolásra. A vadőr és a kocsis 

irányításából mindjárt észreveszem, hogy számomra ezúttal csak a békési 

községi sarokban van őzbak. Ott töltjük, aránylag kis területen, az időt délután 6 

órától 8-ig.

Mindenfelé magas búzavetés sok mezei virággal, egyes táblák sötétlilák a 

temérdek keleti szarkaláb (Delphinium orientale) virágától, meleg napsütés, sok 

rovar, főképpen este sok szúnyog, de őzet csak kettőt látunk, két fiatal, még 

barkásagancsú bakot. Éppen csak fülük és hitvány agancsuk látszik ki a 

gabonából.
Vadászos hangulatomat zavaija minden irányban a kis tanyák közelsége, 

a dűlőutakon járkáló emberek és az innen-onnan hallatszó kutyaugatás.
Sötétedéssel a major felé jövet, még egy harmadik őz homályos foltját 

látom a - nem tudom micsoda - vetésben. Hiába nézem, de egyébként sem 

nagyon érdekel, suta-e vagy bak. Az a határozott érzésem van, hogy ezúttal kár 

volt idejönnöm, kár a kétnapi időveszteségért és a költségért, úgysem lövök 

bakot.
Június 6. (Pünkösd hétfője) Tegnap este a major mellett egy kis 

akácosban szabad tűz parázsán fatányérost sütöttünk és a földön ülve 

vacsoráztunk és boroztunk éjfélig. Nagyon kedélyes dolog volt, de ennek 

folytán csak két órát aludtam, ami viszont kevés volt a jóból. Hajnal előtt, 1/2 3- 

kor ülök kocsira, s mire világosodik, lent vagyunk a békési községi mezőn, a 

sarkadi határon. Csapó ott tudott két-három derék bakja azonban sehol sem
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látható. Azt mondja, hogy ott kell lenniök, valahol a magas, gazos, vadvirágos 

búzában. Lehet, hogy így van, de feltűnő, hogy a tegnap este látott két fiatal 

bakkal ma reggel is találkozunk.

Aztán még sokat barkácsolunk a területnek ezen a részén fel s alá, és még 

két őzet, egy sutát és a középszerűséget alig elérő bakot látunk, majd 1/2 7-re 

azzal a belátással érek vissza a majorba, hogy „ezzel a kirándulással ugyan az 
ördögnek tartoztam”

Délután hazautazom Budapestre.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Június 12. Tegnap este vacsoraidőben értem ide Erzsivel és Babával. 

Csaknem éjfél lett, mire az ágyba kerültünk, mert a ház nyugati oldalán, a 

tornácon üldögélve, nem győztük nézni a holdvilágos alföldi éjszaka 
hangulatát.

Jóval hajnal előtt, 3/4 2-kor dörömböl az éjjeliőr ablakomon. Ilyenkor kár 

az időt mosakodásra fecsérelni. Magamra kapom a ruhát és 2 órakor kint 
vagyok a ház előtt, a még holdfényes éjszakában.

Egy-két perc múltán a bejáró elé hajt a barkácsoló szekér, a bakon régi 

ismerősöm, Süveg, a vadászatban szakértő kocsis, mellette az új vadőr. Majd 

megjelenik Farkas Jancsi, felszállunk és kifelé döcögünk a majortól délkelet 

felé, az erdei ligetek és rétek közé.

3/4 3-kor a Kákás-tó sarkán, a csatorna partján, a lesfára ülök. Az elmúlt 

években már jó nehány esti és reggeli órát töltöttem ezen a kedves, szép helyen, 

lestem és a csalósíppal hívtam a bakokat, de még nem került sor puskám 

durranására. Az eddig itt látott bakokat gyengélettem, pedig - ahogyan később 

kiderült - akadt köztük vénségében hitványagancsú is. Azért is emlékezetes 

nekem a babádi ligeteknek ez a része, mert túlzottan kényes válogatásom 

cáfolataképpen egyszer itt is bebizonyosodott, hogy az őzbak kora szerint való 

lőhetőségét megállapítani miként ezt már sokszor mondtam a vadász
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legbajosabb feladatainak egyike. A Kákás-tónak mondott gazos csepőtében 

évekkel ezelőtt egy bakot nem akartam meglőni, ráfogtam, hogy fiatal, s amikor 

nehány nappal későbben Farkas Jancsi meglőtte, kiderült róla, hogy megvénült 

bak volt.
Mialatt a Kákás-tónál a lesfán várom a virradást, János tőlem vagy fél 

kilométernyire nyugatra egy másik lesállványon ül, és nem messze tőle 

vesztegel a szekér.

Lassan megvirrad, kelet felől rózsaszínű világosodás dereng, múlik a 

szürkület, a táj csupazöld színei élénkülnek, a réten kibontakozik a sok 

vadvirág rajza és tarkasága, feltámad és egyre hangosabbá lesz a felébredt 

madarak hajnalt köszöntő zajongása, a sárgarigó dallamos csacsogása, a gerlék 

gurrogása és a fácánkakasok rikoltozása. Az égbolt nyugati alja símaszürkén 

borul, onnan időnként távoli égzengés hallik, s a fácánkakasok látatlan kara 

minden halk dörgésre, mint egy vezényszóra, rikácsolva kontráz.

Körbejáratom szememet és keresem azt a bakot, amelynek sorsa a magam 

sorsával ma reggel találkozzék, hogy élete fonalát elvágjam, és agancsát 

szobám falára akasszam.
Egy darabig csak nyulakat látok a rét lekaszált egyes sávjain motoszkálni, 

aztán egyszerre csak megakad a szemem tőlem vagy 120 lépésnyire, a réten, a 

magas fűben, egy nagyobb vörös folton. Megnézem a messzelátóval. Őzsuta! 

Tőle oldalt, nem messze egy nagyobb, sötétebb vörös alak. Bak! Honnan 

kerültek egyszerre oda, a szabad rétre, nem tudom. Nem láttam őket jönni, 
egyszerre csak ott termettek. Talán a fűben feküdtek és egyszerre felkeltek 

legelni. A bak rendes, középszerű, nem fiatal hatos, tehát mindenképpen lőhető. 

Kis ideig még nézegetem, aztán hozzákészülök a lövéshez. Ekkor veszem 

észre, hogy a babádi hangulatos hajnalon elábrándozva még meg sem töltöttem 

a puskát. Előkotorászom zsebemből a töltényes dobozt, halkan, zajtalanul 

három töltényt nyomok a tárba, csörrenését kezemmel tompítva, becsukom a 

závárzatot és a leskosár ülésére dobott kabátomra támasztva a puskát, 

megcélzóm a szépen keresztbe álló bak elejét. Ujjam a ravaszhoz ér, durran a
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puska, a bak eltűnik, és fülemhez ér a golyó becsapódásának pufFanásszerű 

hangja. Mindez egy rövid pillanat alatt.

Megnézem az órát, 1/2 4-et mutat. A suta nehány lépést fut, majd lassan 

ballagva, közben csipegetve, legelve, távolodik a réten túl sötétlő liget felé. 

Tőlem keletre vagy 400 lépésnyire is látom a mezőn egy őz vöröslő alakját. Ez 

is legelészve, lassan baktat egy csepőtés felé. Lehorgasztott fejét nem emeli ki a 

fűből, azért nem tudom, bak-e vagy suta.

Világos nappal van, nincsen célja több időt a lesfán tölteni, azért egyet 

kurjantok Jánosnak és a kocsisnak. Nehány perc múltán hozzám érnek, és 

szemügyre vesszük a bakot. Nagytestű, idősebb s a babádi viszonyokhoz képest 

rendes agancsú, derék bak. Egyébként Babádon tizedik és életemben 349-edik 

őzbakom. Feltesszük a szekérre és barkácsolni indulunk.
Réteken át, ligetek között és vetések mellett zötyögve, kutatunk 

szemünkkel a jellegzetesen babádi üde növényzetben valami vöröslő foltot. Itt 

minden növény gazdagon sűrűén buijánzik, a kőris- és égerligetekbe a komló 

sok indájától, az ember válláig érő csalántól, a magas nádtól és miegyébtől 

egyáltalán nem lehet belátni. A magas rozsból ugyancsak nem látszanak ki a 

rovarok elől odamenekült őzek, mert jókora szúnyog van ám bőven.

Egy erdőközi búzatáblában vagy 150 lépésről egy őzet fedezünk fel, de a 

kalásztengerből csak két fulehegye mered ki. Nincsen köztük agancs, csak 

nehány búzakalász, tehát suta. De ha bak volna, sem lehetne meglőni, még a 

szeme sem látszik ki a magas vetésből.

Befordulunk az erdőbe, a magas, sűrű vágásba és egy nyiladékon 

hajtatunk végig. Kiérünk egy tisztásra. Ennek szélén, tőlünk vagy 80 lépésnyire 

álldogál egy őzsut. A még csaknem vízszintes napsugaraktól megvilágított 

alakja a bujazöld keretben élénk sárgásvörös. Körülötte a fűben fácánok és 

gerlék tesznek-vesznek. A suta egy darabig tűri, hogy nézegetjük, aztán bebújik 

a sűrűségbe.

A tisztásról befordulunk egy lugasszerű, keskeny nyiladékra. Két oldalt a 

lombos ágak fölötte annyira összeborulnak, hogy a szekér éppen csak, hogy
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elfér alattuk. Mellettünk jobbról-balról zöldlombos sűrűség, leveles ágak, 
gallyak szövedéke, alatta derékig érő csalán és vadul burjánzó sok egyébféle 

növény.
A lassan haladó szekérről fürkészem körülöttünk a bozótot, már 

amennyire helyenként hézagaiba be lehet látni. Egyszerre csak egy pillantásra 

megakad a szemem egy őzagancson és szólok a kocsisnak, hogy álljon meg. A 

szekértől jobbra vagy 30 lépésnyire, a csalán magas száraitól és leveleitől 

nagyrészt takartan, egy felénk néző őzbak jókora agancsát és fülét látom. 

Társaim még nem látják, csak keresik szemükkel. A bak a rovarok ellen 
védekezve megrázza fejét, erre már János, valamint Süveg és a vadőr is látja. 

De ugyanakkor az agancs és a két fül a lombban elmerül; a bak lefeküdt.
Leszállók a földre, hogy egymást ne zavarjuk, töltött, de elzárt puskám az 

üléshez támasztva, János mellett, a szekéren marad.

Jánosnál csalósíp van, ennek megszólaltatásával - a suta panaszos hangját 

hallatva - rábírjuk a bakot, hogy felkeljen. A csalán lombjában ismét megjelenik 

az agancsa. A messzelátóval vizsgálgatom és azt mondom: - A legderekabb 

agancsú bak, amelyet eddig Babádon láttam. Úgy nézem, páratlan nyolcas, mert 

egyik szárán a rendes hátsó ág alatt még egy hosszú ág nyúlik hátra. János, ezt 

meg kell lőnöd, hátha soha többé nem látod!

Jánosnak nincsen megtöltve puskája, a célzótávcső pedig bőrtokjában 
van. Megint szólok hozzá: - Ne szalaszd el ezt az alkalmat, siess, lőj az én 

puskámmal!

Kezébe veszi puskámat, de a bak feje egyszerre megint eltűnt. Észre sem 

vettük, hová lett.

- Megint lefeküdt - mondom. - Várd lövésre készen, majd felkel mindjárt!

Szólítom a bakot a csalósíppal, utánozom a kutyacsaholást, hangosan

beszélek, tapsolok, a bak feje nem mutatkozik.

- Talán meglépett, észrevétlenül elsomfordált - vélekedünk.

A csalósípot erősebben megnyomva a suta riadozását utánozom és 

egyszerre felbukkan a bak agancsos feje. Egy-két másodpercnyi kínos
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várakozás után durran a puska és a bak feje harmadszor tűnik el, de ezúttal 

helyén a csalánt valami rángatja.

- Fekszik - mondom megkönnyebbülten. Aztán hozzámegyünk. A magas 

gazban dermedten fekszik. János nyaktövön lőtte, s a golyó rézsűt 
keresztülment rajta. Számomra boldogság jóbarátom nagy örömét látni. A bak 

rendellenes agancsa olyan, amilyennek néztem, páratlan nyolcas és ... Babádon 

emberemlékezet óta az első nyolcas bak. Nagyobb agancsú, de fiatalabb és 

könnyebb a ma elejtett bakomnál.

Reggel 1/2 6-ra a majorban vagyunk, a két bakról a kertben fényképeket 

készítek, 1/2 7-kor visszafekszem az ágyba és délelőtt 10 óráig alszom. Estére 

pedig hazamegyünk Budapestre.

KADARKÚT (Somogy megye)

Július 2. Mérey Lajos, a házigazda, délután 6 órakor befogat és 

kihajtatunk a községi erdőbe kacsázni. Négyen vagyunk puskások és négy 

félmeztelen haj tógyerek vár bennünket odakint a területen. Azzal kezdjük, 

hogy az úgynevezett nagy tavat, illetve a magas növényzetet benne 

meghajtatjuk. Víztükröt a tóból alig látni, csak ringó, hajló, hullámzó, 
szellőborzolta sást.

A tó felső végén széles, szabad helyen, a süppedős, mocsaras, vizenyős 

talajba tűzdelt nehány lombos ággal fedezéket, takarást készítenek nekem; a 

többi három puskás a sarkokon, bokrok mögé és fák alá áll el és megindul a 

hajtás.

A gyerekek hasig a vízben járva, kiabálva, látatlanul jönnek végig a 

sásban, a kákában és nehány kacsát felzavamak. A magas vízinövényzetnek 

körös-körül erdőkeretezte zöld tengeréből hol itt, hol ott emelkedik fel a 

levegőbe egy-két-három kacsa, és hol előre, felénk húz, hol eltér oldalt vagy 

hátrakanyarodik. A kacsák javarésze tőkés, csak nehány csörgő- és cigányréce
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akad köztük. Kevés takarásom mögött jól el kell bújnom, mert amint a felém 

húzó kacsa észrevesz, mindjárt irányt változtat és messzire elkerül.

Ebben az első hajtásban nyolc tölténnyel hét kacsát lövök le, de mire a 

hajtás után a házigazda „Táncos” nevű öreg magyar vizslájával megkerestetjük 

őket, csak hatot találunk meg.

Aztán a kocsival egyik tótól a másikhoz hajtatunk. A változatosan és 

vegyesen szil-, nyír-, akác-, tölgy- és fenyőligetek, legelők és kisebb 

mezőgazdasági földek között, a festői szépségű tájképek alkotta angol 

díszkertszerű somogyi vidéken, az enyhén hullámos terep hajlataiban, sorjában 

végigkeresünk nehány tavat és mindegyikből kizavarunk három-négy - aránylag 

nem sok - kacsát. Helyenként bizony nehéz lövés esik rájuk. Ahol a tóparton 

köröskörül magas fák vannak és a tó széle fölé hosszú, lombos ágak nyúlnak, a 

felszálló rucák hamar a sűrű koronák takarása mögé kerülnek. Annál 

mulatságosabb azonban lövésük.

Késő alkonyattal egy nagykiterjedésű mocsaras, kákás lapályon elállunk 

és az esti húzás alkalmát használjuk ki. Ott maradunk, amíg csak valamennyire 

lehet látni, és lövöldözünk a fölöttünk elsuhanó sötétes ámyfoltokra.

A mai kétórás vadászatunk összes eredménye 17 kacsa; ebből én tizet 

lőttem.

Július 3. (vasárnap) Ma, reggel 8 órakor csak hárman hajtatunk ki a 

határba; házigazdánknak, a község főjegyzőjének, hivatalos dolga van. A 

területnek a gyöngyöspusztai uradalmi erdővel határos, legtávolabbi részében 

kezdünk vadászni, és öt szurtos cigánnyal az eddig még nem zavart tavakat 

bolygattatjuk meg.

Sajnos, úgy van a dolog megrendezve, hogy 2 órára be kell térni a faluba 

ebédelni. Ilyenkor mindig nagyon sajnálom az étkezésre áldozott, feleslegesen 

elpocsékolt időt. Az ember utóvégre nem azért utazik Budapestről Somogyba 

vadászni, hogy órákat a szobában töltsön. Ezt azonban a vidéki vendégszerető 

házigazdák nem gondolják meg.
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Délelőtt eredményünk csak 13 kacsa; ebből én nyolcat és egy 

szürkevaíjút lőttem.
Délután folytatjuk az időfecsérlést. Dr. Erdős Sándor földbirtokbérlő 

meghívása folytán a szomszédos uradalmi területen hajtatunk meg három tavat. 

Ezúttal öt pucér-meztelen parasztfiú a hajtónk. Mulatságosan lubickolnak, 

gázolnak, úsznak végig a tavakon. De kacsát, sajnos, alig találunk. Én kettőt 

lövök , a többi négy puskás semmit. Ezzel a három hajtással hamar végzünk, és 

utána, nagy bosszúságomra, vagy két órát megint szobában töltve, előkelően 

uzsonnázunk és társalgunk.
Mire az esti húzásra megint kiérünk tegnap esti helyünkre, a kadarkúti 

községi erdőbe, már esteledik, az ég beborult és esik az eső. Sokkal kevesebb 

kacsa húz, mint tegnap. Négyen négy kacsát lövünk. Nekem csak egy kacsa és 

egy bíbic jut.

Holnap reggel utazom haza.
Négyünk - átlag négyen vadásztunk - kadarkúti összes eredménye tehát 

36 kacsa, ami nem valami sok ennél többet reméltem de a vízivad 

országszerte évek óta fogy, és manapság az ilyen vadászati alkalmat is meg kell 

becsülni. A magam eredménye össesen 21 kacsa, egy bíbic és egy szürkevariú: 

már nagyon régen lőttem ennyi kacsát.

MEDGYES ÉS KÖRNYÉKE (Nagyküküllő megye)

Július 22. (péntek) Délben érkeztem Medgyesre és a kisvárosban, egy 

vendégfogadóban szálltam meg. Még nem jártam erre, nem tudok semmit ennek 

a vadászatomnak módjáról, beosztásáról, megszervezéséről, rá kell bíznom 

magamat azokra, akik meghívtak ezen a vidéken hét-hét őzbakot lőni. Ennek a 

meghívásnak főrendezője Marin Ciortea, járási vadászati főfelügyelő, akivel 

eddig csak leveleztem. Csak azt tudom, hogy a tavalyi berlini vadászati kiállítás 

tanúsága szerint mostanában Medgyes vidékén teremnek a legderekabb európai 

őzbakok, illetve őzagancsok, ezért igyekeztem idejönni.
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Délután 4 órakor kocsival kimegyek Baráthely község határába. Kísérőm 

a helybeli „Hubertus-Vadásztársaság” egyik tagja, az Erhard Binder nevű szász 

úriember. Nyolc-kilenc kilométernyire hajtatunk el a várostól, aztán 

gyalogszerrel cserkelünk.

Ha az ember valahol még nem járt, rendszerint mident másképpen képzel 

el, mint amilyen. Ezzel a vidékkel is így jártam. Azt gondoltam, a medgyesi 

híres bakok valami vad hegyvidéken teremnek, ehelyett enyhén dimbes-dombos 

terepen, minden részükben megművelt községi területeken, parasztföldeken és 

közöttük kis paraszterdőkben keressük őket. A vidéknek általános, sajátos 

jellege, hogy a lankás domboldalakon szőlőtáblák, kukorica-, zab-, burgonya-, 

lóhere- és búzaföldek, a völgyek alján rétek, s a dombtetőkön kis darabka 

erdők, tölgy-, bükk- és akácligetek vannak. Szelid tájak, mindenfelé szekérutak, 

csak a dombtetőket borító ligetekben van valami kevés vad növényzet, itt-ott 

egy kis bozótos sűrűség. Ezen a vidéken kevés a nyúl, ritkaság a fogoly, sok a 

róka, gyakran akad farkas, akad holló és disznó is van. Aránylag legtöbb az őz, 

de csak két évtized óta, azelőtt az őz itt csaknem ismeretlen, igen nagy ritkaság 

volt.

Egy széles völgyben leszállunk a kocsiról és mindjárt látunk egy őzsutát. 

Mintha valamit keresne, sietősen vonul át egy darabka réten és bebújik egy 

tábla magas tengeribe. A növényzet itt általában dús, üde, gazdag; nemcsak a 

kukorica, hanem a szőlővenyige is három méternyi magasságba ér fel.

Binder egy dombtetőre irányít, mert azon egy akácos, tölgyes vágásban 

derék bakot tud. De magas benne a sűrűség és kevés a hézag, s noha egy 

nyeregből figyeljük a domboldalt és helyenként belátunk a vágásba, nem 

veszünk észre benne semmit. Egy darabig sípolok, de nem mozdul semmi. 

Visszafordulunk, a dombháton elballagunk, majd őzriasztást hallunk éppen 

onnan, ahol sípoltam. Megfordulunk és vagy 300 lépésről látunk két őzet, amint 

az akácos sűrűségből felkapaszkodik a dombtetőre, a tölgyes szálasba. Elöl 

megy a suta, utána a derék bak. Ha sípolásom helyén tovább maradtam volna, 

alighanem meglőttem volna a bakot, noha nem éppen „medgyesi kiválóság”
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Megelégedtem volna vele, mert az aranyérmes minőségű bak természetesen itt 

sem terem minden bokorban, itt is ritkaság, csak nem annyira ritka, mint nálunk 

otthon. Az idevaló vadászok azt mondják, hogy aki itt válogatva lövi a bakokat, 

annak minden ötödik agancsa 400 grammnál nehezebb. Megmutattak egy idén 

zsákmányolt őzagancsot - a bak elejtője természetesen egy öreg kezdő vadász, 

akinek fogalma sincsen a vadászatról, sem az őzagancsról súlya, csak 

homlokcsonttal, 600 gramm. Ilyen bak a hozzáértő jó vadásznak nem jut.

Tovább cserkelve egy őzsutával, majd egy gyenge bakkal találkozom, 

aztán egy kellemetlen élményben van részünk. Amióta kint járunk, zeng az ég 

és zivatar fenyeget. Előbb úgy látszott, hogy az égiháború másfelé vonul és 

bennünket elkerül, hanem aztán egyenest fölénk torlódik és minden erejét ránk 

zúdítja. Bokrok alatt bújunk meg, amíg a fülsüketítő villámcsapások 

körülöttünk egymást követik és a zápor úgy zuhog ránk, hogy valósággal bőrig 

ázunk. A víz úgy csurog végig bőrömön, mintha nem volna rajtam ruha. Sokáig 

tart az ítéletidő, de végre mégiscsak elvonul fölöttünk; az eső eláll, a dörgés, 

villámlás távolodik, és olyan állapotban, mint két vízzel telt spongya, folytatjuk 

a cserkelést.

Egy kis tisztáson látunk még egy sutát gidájával, majd egy zabtáblában 

fiatal nyársas bakot, és legvégül sípolásomra megjelenik a liget szélén egy suta 

és gidájából követve fut a mezőn, kukoricásban felém. Vele szemben, 

domboldalon állok és felülről belátok a magas kukoricaszárak közé. Ezt a sutát 

a Buttoló-síp panaszos és jajveszékelő hangjával ismételten közelembe csalom. 

Amikor elhallgatok, megfordul és elballag, de amint a sípot megszólaltatom, 

megint felém fut. Ha gida helyett bak lett volna vele, lövéshez jutottam volna.

Amíg csak valamennyire látunk - kelet-európai időszámítás szerint 1/2 9- 

ig - cserkelünk, de nem látunk már egyebet, csak egy egerésző rókát. Ma 

délután tehát összesen tíz őzet láttam, s ezek közül három volt bak.

Olyan csuromvizesen, latyakosan érek vissza szállásomra, a 

vendégfogadóba, hogy ruhámból a vizet úgy kell kifacsarni.
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Július 23. Reggeli cserkészetre nem mentem ki, egyrészt, mert elaludtam, 

nem hallottam meg az ébresztőóra cserregését, másrészt, mert szakadt az eső. 

Ezt azonban csak akkor tudtam meg, amikor 1/2 5-kor a szobaasszony - két óra 

késéssel - mégis felébresztett.

Délután 3/4 3-kor a Nagyszeben felé menő autóbusszal megyünk ki Ecel 

község határába. Kísérőm megint Erhard Binder. Egy óra múltán már a 

területen vagyok és cserkelek. Ezúttal nagyobb darab erdőben, öreg 

szálasokban, sűrűségek szomszédságában járunk. Egy állítólagos kiváló bak 

tartózkodási helyén, egy völgyhajlatban, egy óra hosszat hiába sípolok.

Aztán hasonlóképpen járunk, mint tegnap délután. Távolról közeledő 

zúgás hallik, majd a szélvihar fölöttünk hajtogatja a fákat, zeng az ég, megered 

az eső és kevés könnyű ruhánkban megint bőven megázunk, s amikor az eső 

eláll, a csupa latyak erdőben vizesen, latyakosan cserkelünk.

Először egy sutát látunk gidájával amint a szomszédos völgyből, a 

sűrűségből jön a gerincen át hozzánk, a szálasborította hajlatba. Aztán egy 

bakot látok ugyanonnan jövet, alám a völgy aljába futni. Megnyomom Buttoló 

sípját, erre a bak rögtön megfordul és futva jön a völgyön föl, felém. Ámde a 

szél tőlem egyenest felé fuj, a bak megáll - egy-két másodpercig 50 lépésről 

nézhetem hibás agancsát aztán, hogy szimatot kapott, megint hirtelen 

visszafordul és a völgyön lefelé menekül. Úgysem lőttem volna meg, mert 

agancsának jobb szára egyharmaddal rövidebb bal száránál. Hogy letört-e vagy 

úgy nőtt, azt nem láttam.

A szomszéd völgyben is látok egy fiatal bakot egy sutával együtt 

nyugodtan legelni, két helyen hiába sípolok, visszatérünk az előbb elhagyott 

völgybe, ott az állítólagos kiváló bak helyén még egy darabig hiába sípolok, 

kifordulunk az erdőből és a mezőn ballagok lefelé. A vidék képe errefelé 

mindenütt hasonló. Erdőborította dombtetők, közöttük a lankás oldalakon 

megművelt földek s a völgyek alján rétek, a vízfolyások mentén pedig fűzfák és 

bokrok.
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Még két bakot látok. Az egyiket az erdőszélnek egyik sarkán, a dimbes- 

dombos, zegzugos terepalakulat miatt nem vettem észre, elmentem mellette, s 

amikor kísérőm, Binder mutatja, éppen megugrik és bebújik egy kis akácos 

ligetbe. A másikat nagyon messziről, egy terepemelkedésről, a mező széles 

hajlatán át, az erdőnek egyik sarkán látjuk meg. Ezt vagy 80 lépésre 

becserkelem, de kár volt a fáradságért, hitvány hatos agancsa van.

3/4 9-re lemegyünk a Nagyküküllő lapályára, Ecel - románul Atel 

állomásra és a vonattal utazunk vissza Medgyesre.

Július 24. (vasárnap) Ma reggelre gépkocsit béreltem - sajnos 450 Leiért

- és Ecel község területének legtávolabbi, alsó részébe megyünk. Ma kettő az 

igen jóindulatú kísérőm, a már ismert Binder és fivére, a medgyesi főszolgabíró. 

Mind a kettő jó vadász.

1/4 4-kor - természetesen túl korán - indulunk, sötétben érünk a területre, 

és mindjár cserkelésünk kezdetén követünk el egy otromba hibát. Kísérőim 

felelnek érte, hiszen a területet s a körülményeket itt nem ismerem. Egy darab 

szőlő mentén felkapaszkodunk egy dombnyeregbe, bebújunk az erdőbe, 

leereszkedünk egy széles árkon, az erősávon át a mező sarkába, és látatlanul 

megzavarunk egy lóheretáblán legelő három őzet. Meghallottak, de a hajnali 

szürkületben nem láttak meg. Egy darabig riasztanak - közben egy róka ballag 

át a tisztáson -, s amikor megfujom a csalósípot - csakhogy megnyugtassam 

őket - előbb a hangja szerint öregebbik bak fut be tőlünk vagy 80 lépésnyire az 

erdőbe és takarásban közeledik felénk - ezt a mezőn lévő őzbak az erdőben 

hangzó sípolással szemben gyakran megteszi -, majd egy róka és egy suta jön 

hozzánk 30 lépésnyire, s végül a látszólag fiatalabb bak fut egy darabot felénk, 

majd követi az öregebbik bak példáját. Az erdőszélen, a mező sarbában 

lapulunk, az őzek a lécesben mögénk kerülnek és látatlanul riasztanak.

Ha fél órával későbben, világos reggel jöttünk volna erre a helyre, 

alighanem derék bakot lőhettem volna.
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A mezőn, a hajlatban tovább ballagva, belátunk az erdőbe ékelődő 

következő mezősarokba. Ott is egy heretáblán látunk egy bakot két sutával. 

Agancsuk csak közepes minőségű, ezért nem bántom és tovább cserkelünk.

A terület fovölgyében az egyik erdőszéltől a másikon, vagy 500 lépésről 

megint három őzet, egy igen hosszúagancsú bakot és két sutát látunk. Ezt a 

bakot szerettem volna meglőni, de akárhogyan mesterkedtem, lövéshez jutni 

nem sikerült. A bak már üzekedő kedvében van, a két suta azonban még 

közönyös iránta. Mire egy nagy tengeritáblán át vagy 250 lépésre 

megközelítettem őket, a suták még helyükön vannak, a kereső bak azonban 

elment tőlük és vagy 400 lépésről látjuk bevonulni az erdőbe. Nehány perc 

múltán kiugrat az erdőből egy sutát és félkörben ide-oda kergeti.

Még sokat járunk, a mezőn még két egerésző rókát látunk és több helyen 

hiába sípolok.

9 óra után egy ígéretes lécesben egyedül megbújva sípolok. Egy öreg suta 

két gidájával jön futva felém, tőlem vagy 50 lépésnyire megáll és sokáig riaszt.

10 óra felé, meleg napsütésben, abban a kis mezősarokban, ahol ma 

virradással kezdtük, a herén megint két legelő őzet - bakot és sutát - érünk. 

Megkísérlem becserkelésüket, de mire közelükbe érek, bevonulnak az erdőbe.

Délelőtt 3/4 11 órára érünk vissza a bérautóval Medgyesre, szállásom, a 

„Hotel la vanator” elé.

Délután 4 órakor bérhintóval kihajtatunk megint a városhoz közelebb eső 

Baráthely község területére. Meleg nyári délután van, a nap annyira 

kellemetlenül tűz, hogy az ember igyekszik árnyékba menekülni.

Domboldalon, fiatal vágásban, egyik oldalon szálerdő, másikon sűrű 

fiatalos között egy óra hosszat sípolok hiába. A vágásban két őzsuta legel és 

nem törődik a síp hangjaival.

Továbbcserkelve eljutunk Bűzd község határába és egy magas 

dombtetőről belátok a meredek hegyoldalt borító magas vágásba; ennek egyik 

hézagában vörösük egy őzsuta alakja.
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Aztán szálerdőben nagyot kerülve, odajutunk, ahol tegnapelőtt délután 

első cserkészetem alkalmával itt messziről láttam a Binder által ismert 

hosszúagancsú bakot. Egy öreg akácfa vastag törzse mellett álldogálva figyelem 

a hegyoldalt borító vágást, főképpen a saijhajtástos akácos hézagait, de semmit 

sem látok bennük. Beljebb cserkelek a vágásba és egy cserfa mellé húzódva, 

megnyomom a Buttoló-sípot. Egyszerre alattunk, az akácos sűrűségben erős 

zörgés támad és nehány másodperc múltán, tőlünk vagy 50 lépésre, velünk 

egymagasságban, egy kis gerincen megjelenik egy őz, rögtön észrevesz és 

riasztva elugrik, úgyhogy meg sem nézhettem és nem tudom, bak-e vagy suta. 

De gyanítom, hogy a keresett bak volt. Amerre elugrott, sietek a vágásban eléje 

kerülni, de csak riasztását hallom a hegyoldal aljából és meglátnom nem 

sikerül.

Még egy sutát látok - ma délután az ötödik őzet -, aztán leballagunk a 

dombok alján ránk várakozó kocsihoz.

Eddig tehát négy cserkészeten összesen 35 őzet láttam, de lövéshez még 

nem jutottam. Gyengébben sikerül a dolog, mint reméltem.

Július 25. A tegnapi tapasztalaton okulva, ma hajnal előtt fél órával 

későbben, 3/4 4-kor indulunk Medgyesről bérelt gépkocsin az eceli terület alsó 

részébe, s amikor már annyira virrad, hogy az őzbakot is meg lehet nézni, 

kibújunk a községi határdomboldalakat borító erdőből az ismert mezősarokba. 

A tegnap hajnalban mozgalmas heretáblán ma csak egy suta álldogál. De 

csakhamar ugyanabból az erdőrészből, amelyen átjöttünk, kilép egy másik suta 

és nyomában a szerelmes bak. A suta gyorsan lépkedve, ide-oda fordulva halad 

a heretáblán végig, az epekedő bak pedig úgy követi, mintha orra a suta farához 

volna kötve. Mintha suta és bak orrukon és farukon át egy madzagra lenne 

fűzve, kígyózó vonalban mozognak a mezőn. Úgy nézem, a bak lőhető; agancsa 

ugyan rövid, de elég vastag.

Az erdő szélétől három lépésnyire van a fűben egy kis gyepes földkupac, 

nagyszerű alkalom feltámasztásra. Odakúszom, mögéje hasalok és lövéshez
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készülök, ámde alattam megroppan egy galy s az őzek észrevesznek, noha vagy 

180 lépésnyire vannak tőlem. Felém fordulva megállnak és riasztanak. Mind a 

három felváltva riaszt. A célzótávcső hajszálkeresztje a bakon van és lesem a 

biztos lövés alkalmát. Hogy az izgatott társaságot megnyugtassam, 

megszólaltatom a Buttolót. Erre mögöttem, a még sötét lécesben, dobog a föld 

egy futva közeledő őz lábai alatt. De ez is észrevesz és riasztva menekül. A 

heréről befutnak az őzek az erdőbe, s nehány percig hangos a domboldalak közé 

rejtett sarok perlekedésüktől.

Nem tudom, szerencsém vagy balszerencsém, hogy erre a bakra nem 

lőhettem, illetve a lövést elhaboztam. Ha nála derekabbat fogok lőni, 

szerencsém volt.

Továbbcserkelünk. A következő mezősarokban egy suta álldogál, 

mellette fekszik a bak. Agancsa gyenge, nem bántom. A szabad mezőn két 

egerésző vagy egyebet kereső rókát látunk.

A fovölgy túlsó oldalán egy suta lép ki az erdőből és bevonul a 

kukoricatáblába. Aztán ugyanott, ahol tegnap reggel harmadmagával láttuk, 

megjelenik a hosszúagancsú derék bak. Vagy 500 lépésről nézzük. 

Lehorgasztott fejjel, keresgélve vonul az erdőszélen, majd bebújik az erdőbe. 

Hogy a távolságot közöttünk és a bak között megrövidítsük, a kukoricán át 

lesietünk a völgy aljába és egy búzatarlón, keresztbe rakott kepék mögé bújva, s 

nehányat sípolva, reméljük a bak megjelenését.

Egyszerre zörgés, dobogás hallik az erdőből, s a bak kikerget egy sutát a 

mezőre és tőlünk alig 150 lépésre megáll. Nagyszerűen lőhetnék, ámde a bakot 

egy almafa nagy koronája takarja. A völgy közepén, alulról az úton egy 

fehéringes paraszt jön, és hiába várom lövésre készen, hogy a bakot 

megcélozhassam, az az almafa koronájától takartan bevonul az erdőbe.

Ebben az esetben nem kétséges, hogy balszerencsém mentette meg a bak 

életét. Kísérőm, Binder különben is már megállapította - amit, sajnos már régen 

tudok - hogy szerencsém, az nincsen.
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Kis idő múlva utána cserkelünk, és az erdőben egy darabig a csalósíppal 

hívogatom, de nem hederít rám, vagy a suta után elment annyira, hogy nem 

hallja.

Az erdőn át felkapaszkodunk a dombsor tetejére és benézünk a 

szomszédos völgybe. Ott a szabad mezőn messziről látunk egy sutával 

játékosan ide-oda futkosó bakot, egy magában járkáló bakot, egy öreg sutát két 

gidájával és végül egy fiatal sutát. Van ezen a vidéken bőven őz, csak a kiváló 

bak ritkaság.

9 órakor, visszamenet a ránk várakozó gépkocsi felé, amikor a mezőn már 

melegen tűz a nap, egy sűrű, árnyékos, hűvös lécesben sípolok. Alighogy 

megszólaltam, vagy tíz lépésnyire nekem rohan egy őzsuta, szimatot kap és 

elfut. Aztán az ellenkező oldalról hallik gyorsan közeledő dobogás, látom is a 

sűrűén gallyas lécesben nagyrészt takart őz vöröslő alakját, de nem tudom bak-e 

vagy suta. Tőlünk vagy 60 lépésnyire megáll és riaszt. Hiába sípolok, nem jön 

közelebb. Mind a ketten feléje figyelünk és nem vesszük észre, hogy közben 

megint az ellenkező oldalról csendesen hozzánk lopakodott egy bak és tőlünk 

30 lépésre egyszerre nagy robajjal megugrik és riasztva menekül. Szimatot is 

kaphatott és meg is láthatott bennünket. Mi csak akkor vettük észre, amikor már 

elrohant.

Ma reggel tehát 18 őzet láttam.

A bérelt gépkocsival délelőtt 11 órára bemegyek Riomfalvára és ott 

nehány napra megszállok. Feltűnő ennek a kis falunak csinossága, tisztasága, 

lakosságának jóléte, a községi határban a földek gondozottsága. A lakosság - 

természtesen - német, illetve szász. Nagyrészt bortermő vidék. Mindjárt az első 

házban, ahová betérek pihenni, nagyszerű borral vendégelnek meg.

Délután 1/2 5-kor igen nagy melegben, izzasztó napsütésben a Simonis 

nevű szász vadőrrel cserkelni megyek. Azt mondja, nehány kiváló, nagyagancsú 

bakot tud. A falutól félórányira felmászunk egy hegyre és zegzúgos oldalait 

végigkeressük. Előbb ritka, öreg szálasban járunk, majd a hegytetőt borító 

sűrűség alatt, a hegy nyugati oldalán, a réten, bokor tövében lesbe ülünk. A
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vadőr nagyon bízik benne, hogy a bak későn délután kijön a rétre. De bizony 

nem jön ki. 1/2 8-kor azt mondom, nem érdemes rá tovább várni, mert ha efféle 

szándéka lett volna, már régen a réten legelne. Felkerekedünk, átsietünk a 

hegytető keleti oldalára és ott késő alkonyattal messziről egy sutát látunk. Egy 

délutáni négy órás cserkészetre és lesre bezzeg sovány eredmény.

Gyalog jöttünk ki a faluból és sötéttel gyalog térünk oda vissza.

Július 26. Derék szász parasztcsaládnál lakom. Megkértem a 

háziasszonyt, hogy hajnal előtt 3 órakor ébresszen, de az amúgyis kevés és 

rövid álmomat már 1/4 3-kor szakítja félbe dörömbölésével. Azzal 

mentegetőzik, hogy megállt az órája és csak úgy gondolta, hogy már 3 óra van. 

Folytatom az alvást alighanem terebélyes öreg háziasszonyom is, mert 

másodszor csak 1/2 4-kor ébreszt aztán kissé megkésve, 4 órakor ballagok ki 

a vadőrrel a Keselyű-völgybe a szászok szerint a Geierstal-ba.

Egyórai menetelés után érünk az erdős dombsoroktól keretezett, 

zegzugos, sarkos, széles völgybe. Az alja csupa szántóföld - tengeri, burgonya, 

zab, búzatarló - és kaszáló. Reggel 8 óráig összesen 14 őzet és három rókát 

látok benne. Több helyen sípolok, de csak két suta jön futva hozzám. Az 

erdőből a szabad mezőre kicsalt egyik sutát futtában egy galambászhéja támadja 

meg és ismételten felécsap. Egy harmadmagával a réten legelő, közepes 

minőségű bak becserkelése nem sikerül, óvatoskodásom ellenére már 200 

lépésről észrevesz és befut az erdőbe. Úgy veszem észre, az őzek itt fokozottan 

éberek, amit alighanem a farkas jelenléte okoz.

8 óra felé a mezőn az arató parasztok lármáznak, s ezért már nem remélek 

az erdőn kívül őzet látni. Egy domboldalról, az erdőből riasztás hallik. Ott a 

mező egyik sarka mélyen felnyúlik az erdőbe. Azt gondolom, felmászom abba 

az emberi lármától félreeső sarokba, és szemben azzal az oldallal, ahol az őz 

riasztott, sípolok.

Sietve megyek a sarok egyik szélén fölfelé, a bükkös szálerdőben egy 

csoport fatörzset keresek ki magamnak, mögéje bújok, visszanézek, hol késik a
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mögöttem járó vadőr és meglepődve látom, hogy a fűben fekszik és a mező 

túlsó széle felé mutat. Sötéten árnyékos helyemről odanézek az erdő napsütötte 

túlsó széle felé és meglátom ott a hereföldre éppen kilépett két őzet. Lassan 

lépkedve elől vonul a suta, mögötte a bak. Vagy 150 lépésnyire vannak tőlem. 

A messzelátóval csak egy pillantást vetek a bak fejére és megállapítom, hogy 

lőhető. A fatörzsek között nyugodt támasztásom van s a bakot biztosan oldalba 

lövöm. Egyet ugrik és visszafut az erdőbe. A rálövés helyétől a zöld herén 

széles pirosló vérsáv jelzi útját és alig 20 lépésnyire dermedten fekszik. Derék 

agancsa ugyan nem kiállításra való, de szép trófea. Jól fejlett, szépállású, 26 

centiméter hosszú, szabályos hatos. Egyébként 350-edik bakom. Korát öt évre 

becsülöm. A négy nap óta, hét cserklésem alkalmával, Nagyküküllő megyében 

látott 68-adik őz.

Délután a megrendelt fuvaros elkésik, ezért csak 1/2 6-kor indulunk 

kifelé. A falutól félórányira, erdőben, meredek hegyoldalon, szerpentinúton 

hajtunk fel egy fennsíkra és az egész délutánt erdőben, főképpen ritka, öreg 

szálasokban töltjük. Kevés időnk marad vadászásra, mert zivatar rontja el 

dolgunkat. Egy óra hosszat csak álldogálunk és ázunk. Amikor végre eláll az 

eső, az erdő csupa latyak és nemsokára alkonyodik. Visszasietünk a ránk 

várakozó szekérhez és 1/2 9-kor, tehát java szürkülettel elindulunk a 

szerpentinúton lefelé. A vágásszerű bozótosban kanyargó útról egyszerre csak 

az alattunk visszaforduló útszakaszon vagy 30 lépésről egy őzet pillantunk meg. 

A jószemű vadőr azt mondja, hogy suta, én azonban rögtön rámondom, hogy 

derék bak. Amint fejét magasra emelve felénk néz, a már igen gyenge 

világításban magasan füle fölött látom fehérlő agancsát. Hamar lövéshez 

készülök, lekapom a puskacső végéről és a célzótávcsőről a védőtokokat, 

ráteszem a távcsőre a szemvédőt, megállítom a szekeret és az egyenest felénk 

fordult bakot nyaka alatt szügyön lövöm. Mintha villám sújtotta volna, helyben 

elvágódik és meg sem mozdul. Mindjárt leugrunk a szekérről és megnézzük 

agancsát. Sajnos, gyengébb, mint amilyennek néztem. Középszerű, fiatal hatos, 

bár testalkatra jókora bak. Az őzek ezen a vidéken általában igen nagyok.

85



Az elejtett bakon felül ma délután még két sutát és egy gyenge bakot 

láttam. Utóbbi sípolásomra közeledett felém, de szél alá került, szimatot kapott 

és riasztva elment.

Július 27. Hajnal előtt 4 órakor szekérre ülök és az eceli területre 

hajtatok. Riomfalván ugyanis már nem vadászhatok, két bakra hivattam volt 

meg s ezt a kettőt tegnap már meglőttem. Mégis itt maradok, ebben a kedves 

faluban, mert itt jobb a szállásom és könnyebben és olcsóbban járhatok az eceli 

terület déli részébe az ott már tudott egy-két bakra.

Ott szállók le a szekérről, ahol már két ízben - Binderrel Medgyesről 

jövet - a gépkocsiról szálltam le, és virradással a dombsoron, az ismert nyergen 

és alatta a lécesen át lecserkelek az első mezősarokba. Ott érem a már ismert 

három őzet, a külön járó sutát és a másik sutával járó bakot. Ma is elhabozom a 

lövés alkalmát. A derengés hiányos világosságában 200 lépésről nem tudom 

megállapítani, lőhető-e a bak, milyen az agancsa. Rövidnek és vastagnak vélem

- tehát éppen kedvemre való lenne -, de lehet, hogy tévedek. Nem akarom 

megkockáztatni a dolgot, várom, hogy jobban megvilágosodjék. Közben 

azonban a bak a sutát hajszolni kezdi és bekergeti az erdőbe.

Hogy ez az alkalom elmúlt, lesietünk a fövölgybe, az almafasorhoz, a 

hosszúagancsú másik ismert, illetve már kétszer látott bak járása közelébe. A 

túlsó erdőszélen egy suta legel, a bakot nem látjuk kint a mezőn. Búzakeresztek 

mögé bújva, 1/2 6-kor lesbe állunk és reméljük a bak megjelenését. Időnként 

sípolok. Egy óra alatt még négy suta jelenik meg a mezőn és bújik vissza az 

erdőbe. Aztán egy óra múltán, 1/2 7-kor, tőlünk vagy 400 lépésre kilép a bak az 

erdőből, lehorgasztott fejjel csapáz, mint a véreb, ráakad az egyik suta csapájára 

és futva fordul be rajta az erdőbe. Még fél óráig hiába váijuk, hogy ismét 

mutatkozzék, aztán kinézek magamnak ma estére alkalmas leshelyet és tovább 

megyünk.

A vadőr a terület keleti végén megmutatja nekem egy általa ismert kiváló 

bak járását, egy mezősarkot. Az erdőben fél órát hiába sípolok, aztán
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lemegyünk a laposon, a szabad mezőn ránk várakozó szekérhez. A kocsis, a 

derék öreg szász paraszt csodálkozik, hogy nem lőttem bakot; azt mondja, ő 

közben hármat is lőhetett volna a mezőn a szekérről. Köztük egy igen nagy 

agancsút. Amikor megmutatja, hol látta és merre vonult be az erdőbe, Simonis 

azt mondja, hogy bizonyára ez volt az ő kiváló bakja, amelyet a domb másik 

oldalán kerestünk. Állítólag kiváló agancsa van. Hogy ezt tudom, örülök, hogy 

hajnalban nem lőttem meg azt a kétséges minőségű bakot. Most az eceli 

területen két kedvemre való bakra vadászhatok. Ennek örömére mindjárt 

behajtatok a faluba. Ma tehát kilenc őzet láttam, de alighanem valamennyit már 

harmadszor.

Délután 1/2 5-kor jön a fuvaros értem és áthajtatok megint az eceli 

területre. Reggel kiválasztottam magamnak azt a helyet, ahonnan a már három 

ízben látott hosszúagancsú bakot akarom lesni. Egy lekaszált heretábláról, az 

egyik hereboglya mellől, vagy 200 lépésről nagyszerűen lehet a völgyhajlat 

fölött az erdő szélére látni és lőni.

Nem nagy öröm a heretáblán a boglyákat soijában szekérre rakó parasztot 

és családját találni. Megnyugtat, hogy munkájukkal nemsokára végeznek, és ma 

még marad kint számomra lesboglya, nem tudja egyszerre mind két szekerére 

rakni.

A herésgazdán felül mindenfelé sok a dolgozó ember a mezőn. Gabonát 

aratnak, behordanak, takarmányt kaszálnak, forgatnak, boglyába raknak, 

fuvaroznak, közben dalolnak, egymásnak kiáltoznak és sokféleképpen - már a 

vadászember szempontjából utálatosan hangosak. Mégis odakuporodom 

lesboglyám mellé, mert okosabbat nem tehetek. Valami átlagos minőségű 

bakot nem akarnék lőni a tudott két legderekabb közül a hosszú-, illetve 

sárgaagancsút pedig másutt és másképpen aligha lehet lövésre kapni, mint 

lesből azon az erdőszélen, ahol néha kibújik a mezőre. Az őzek itt gyakran 

teszik meg azt, hogy a lármás parasztoktól nem messze, akár nap közben is, 

kijönnek a mezőre rövid ideig legelni. Aztán meg remélem, hogy a parasztok

87



alkonyat előtt hazatakarodnak. Mindezeket a körülményeket meggondolva, 

maradok leshelyemen.

Ámde ma minden reményemben csalódom. Szomszédom, a herésgazda 

csak este 3/4 8-ra végez a rakodással, alattam, illetve köztem és a túlsó erdőszél 

között, az almafasoron sötétedésig járnak a szekerek, az őzbak pedig nem 

mutatkozik. Illetve állítólag mutatkozott, csak én nem láttam. Ugyanis 3/4 7- 

kor, amikor a mezőn szétszórtan dolgozó parasztok a leglármásabban voltak, 

kiáltott fel hozzám a völgy aljában, egy nyitott fészer alatt veszteglő kocsisom, 

hogy - kint van a bak! - szász ember létére természetesen németül: - Dér Bock 

ist draussen!

Körbejáratom szememet az erdőszéleken, de bakot sehol sem látok. Meg 

kell kockáztatnom a hangos kérdést: Wo?

Erre a kocsis a túlsó oldalra, tőlem rézsút jobbra, az erdő alatt egy 

hajlatba mutat, ahová nem láthatok be és azt mondja: - Da, im Kleefeld!

Lerohanok hozzá és a mutatott helyen két őzsutát látok. A kocsis 

bizonykodik, hogy nehány perc előtt még hárman voltak, s egy magasagancsú 

bak volt köztük, de a kiáltozás miatt alighanem visszahúzódott az erdőbe.

Kioktatom a kocsist, hogy ha még meglátja a bakot, ne kiáltozzon, hanem 

csak integessen és visszamegyek lesboglyámhoz.

8 óra felé éppen elhagyom helyemet, hogy besötétedés előtt még 

elhajtassak a vadőr nagy bakjának helye felé - a kocsis integet, hogy menjek le. 

Megint lerohanok hozzá és ugyanott, ahol az imént két suta volt a herében, egy 

nagytestű suta álldogál magában. A kocsis ráfogja, hogy bak. Itt is úgy van, 

mint másutt, a parasztnak minden őz, sőt minden vörös folt „nagy bak”

Végül behajtatok még abba az erdőkeretezte mezősarokba, ahová 

Simonis állítólagos kiváló nagy bakja jár, de csak egy sutát érek ott.

Ma este tehát mindössze csak négy őzsutát láttam.

Július 28. Mostani szokásom szerint hajnal előtt 3 órakor kelek, 

mosakszom, öltözködöm, puskát tisztítok, reggelizem és 4 órakor ülök szekérre.
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Virradással érek az eceli területre. Az a baj, hogy ugyanakkor már nehány 

paraszt is kint van a mezőn. Már megrakodott szekerekkel is találkozunk. A 

másik baj meg a köd. Már felkelt a nap, mégis homályos a táj képe a ritka 

ködtől. Elsőben benézünk a nagy bak helyére, a mező sarkába. Ott már 

messziről látok a herén egy bakot. Leszállók a kocsiról és egy sor keresztekbe 

rakott kepétől takarva felélopakodom. Közben látom, hogy közelében suta is 

van, de nem törődnek egymással. A bak nyugtalanul vonul ide-oda, betér 

valami magasan gazos zabtáblába, ebből hol ki sem látszik, hol csak füle és 

agancsa mered ki. Egyszer vagy 100 lépésről látom az agancsát és úgy nézem, 

igen derék bak. Aztán úgy eltűnik, hogy nem tudom, lefeküdt-e vagy látatlanul 

meglépett. A messzelátóval keresem mindenfelé, és egyszerre csak megint a 

herén látom a ködön homályosan áttetsző vöröslő alakját. Vagy 200 lépésnyire 

van tőlem és biztosra veszem, hogy meglövöm. Egy gabonakeresztre fektetem a 

puskát, nyugodtan megcélzóm vöröslő foltját és lövök. A golyó puffanásszerű 

becsapódását hallom, és úgy rémlik, hogy a bak eltűnt, mintha helyben 

elvágódott volna. Aztán a messzelátóval nézek oda és homályosan látom a 

herében egy derék őz alakját, alkalmasint az elhibázott bakot. Fejét magasra 

emelve tekintget ide-oda és tétováz, merre meneküljön. A hozzám jóval 

közelebb álló suta a durranásra az erdőbe futott és ott néhányszor riaszt. Erre a 

bak - bizonyára az volt - beugrik a herén túl a kukoricába.

Elhibáztam! Ez a hibázásom a rendesnél is jobban bosszant. Keresem a 

bakot a harmatos herében és kukoricában mindjárt lövésem után, majd két 

órával későbben ismét, de semmit sem találok.

Hibázásomra mentséget nem tudok, hacsak nem az alvás és pihenés egy 

hét óta egyre fokozódó hiányával menthető. Naponta csak öt órát alszom - ami 

nekem kevés tegnap este pedig, miután vacsorára egy nagy köcsög nyers 

bivalytejet ittam, két helybeli főkolompos, derék szász paraszt, állított be 

hozzám és éjfélig boroznom kellett velük. Gyomromban a bivalytej és a bor 

egymással háborúba keveredett és birkózásuktól rosszul aludtam.

89



Nagyon kedvetlenül folytatom a barkácsolást, de egyrészt hamar 

megtelik a mező parasztokkal, marhákkal, szekerekkel, másrészt gyorsan 

melegedik az idő, és 7 órakor már kellemetlenül tűz a nap. 8-tól 9-ig az 

elhibázott bak nappali helyén, a bükkös szálerdőben két helyen sípolok, de csak 

egy suta jön futva hozzám, észrevesz és riasztva távozik.

9 óra után a szekér rúdját a falu felé fordítom és porosán, izzadtan érek 

szállásomra. Ma reggel tehát csak három őzet láttam.

Délután a helybeli vadásztársaság egyik főkolomposa, Bruckner Adolf 

szász szatócs, bortermelő, kisgazda a kísérőm. Az eceli területen előbb egy 

darabig barkácsolunk, tájékozódunk, merre és mennyi paraszt dolgozik a 

mezőn, mikor térnek haza, mekkora és milyen lármás forgalom várható estefelé 

az almafasoron, a sárgaagancsú bak járása alatt. Aztán 1/2 7-kor tegnap esti 

leshelyemen, a hereboglya mögött Bruckner úrral lesbe ülök, a fasor végén, a 

fészer alatt hagyott szekér kocsisát pedig utasítom, hogy integessen, ha a bak a 

túlsó oldalnak azon a bizonyos heretábláján mutatkozik, ahol állítólag tegnap is 

megjelent, s ahová leshelyemről nem látok.

Ma kevesebb a lárma a mezőn és több a bizalmam, hogy a bak kijön az 

erdőből. Időnként egy-egy szekér - többnyire ökrösszekerek - halad végig az 

almafasoron, közben csend van és abban reménykedem, hogy egy ilyen 

szünetben a bak kijön szokott helyére, egy kis lóherésre torkoskodni.

7 órakor integet a kocsis, hogy látja a bakot. Rögtön felkerekedem és 

lefutok hozzá. Feleúton már látom, hogy azon a túlsó heretáblán egy öreg suta 

álldogál. Amikor leérek a fészerhez, a kocsis a sutát mutatja és azt mondja: - 

Dórt steht dér grosse Bock!

Megmagyarázom a hülye alaknak, hogy a suta nem bak s a fül nem 

agancsa, aztán visszamegyek helyemre és folytatom a várakozást.

3/4 8-kor tőlünk rézsút balra vagy 300 lépésnyire, az erdőszélen vörösük 

egy őz. Csak egy pillantást vetek rá a messzelátóval és tudom, hogy a várt 

sárgaagancsú bak az. Az erdő mentén vagy 50 lépéssel közelebb jön, a herére 

lép és legelni kezd. Fektemből felkelek, puskámat a hereboglyára támasztva
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gondosan megcélzóm és vagy 250 lépésről meglövöm. Amikor ujjam a 

ravaszhoz ér, a bak helyben elesik.

Nagy az öröm! Bruckner örül a szerinte nagyszerű lövésnek, én meg 

annak örülök, hogy megkaptam azt a bakot, amelyre vadásztam.

Összeszedelődzünk a lesboglya mellől, lemegyünk a fészerhez, felülünk a 

szekérre és az almafasoron odahajtatunk az elejtett bakkal egy irányba. De még 

oda sem érünk, az erdővel és alatta a herével párhuzamos kukoricatábla alsó 

szélén, a szekértől alig 15 lépésre, nehány kukoricaszár rángatózik és alattuk 

valami vörös dolog mozog. Azt mondom, ott valami őznek kell lennie, 

leszállók a szekérről, lassan odacserkelek és fektében meglátom nagybeteg 

bakomat. Beledurrantom a megváltó golyót és kihúzom az útra. Az első golyó 

lapockája alatt eltörte két mellső lábát és felhasította szügyét. A rálövés helyétől 

a kukoricásban tehát levergődött az út felé.

Öt-hat éves derék bak, hosszú, sárgás, hatos agancsának bár nem 

rendellenes, de nem közönséges az alakja.

Feltesszük a szekérre és sötétig barkácsolva Simonis nagyagancsú bakját 

keressük, de nem találunk több őzet.

Ma délután tehát csak két őzet láttam.

Július 29. (péntek) Amikor virrad, szekéren az eceli terület délkeleti 

sarkában keresem Simonis nagyagancsú bakját. A mezőn kerülgetjük a bükkös 

szálerdő borította dombot, amely a bak állítólagos tartózkodási helye. Látunk is 

puszta keleti oldalán egy középszerű hatos bakot, de ez most és itt nem kell. A 

ködös mezőn több őz álldogál, hol a heréken, hol a zabban és réteken.

Egy-két nap óta hűvösek az esték és éjjelek, reggelenként pedig ködösek 

a rétek, noha nappal még nehezen elviselhető hőség van.

Reggel 9 óráig hol a mezőn barkácsolok, hol az erdőben sípolok és 

összesen 11 őzet, öt rókát és egy csavargó ebet látok. Az őzek között három 

középszerű hatos bak volt, de ezeknél derekabbat szeretnék lőni. Sípolásommal 

csak két sutát sikerült magamhoz csalni. A kóbor ebet Simonis kivégezte.

91



Nagy hőségben, az úton porfelhőben járva, térünk be 10 óra felé a faluba.

Délután szokott kísérőm, Simonis, a vadőr, valamint fuvarosom elkésik 

és csak 1/4 7-kor indulunk ki a faluból. Simonis az eceli területnek olyan 

részébe vezet, ahol még nem jártam. Ott valami csodás bakot tud. Azt mondja, 

óriási agancsa van. Szeretnék már végre ilyen bakot látni.

Egy völgyhajlatban leszállunk a szekérről és szőlők között 

felkapaszkodunk egy magas dombtetőre. Ennek felső részén kis akácosok és 

bükkös ligetek, csenderesek, bokros, bozótos mesgyék vannak köztük itt-ott 

egy-egy sáv kukorica, gabonatarló, lucerna zab és megint csak szőlő. A vadőr 

azt mondja, az őzek nemcsak a szőlővenyige tavaszi rügyeit rágják le, hanem 

ősszel gyümölcsét is eszik.

Sajátos, jellegzetes vadászterületek ezek. Talán azért teremnek erre a 

legnagyobb őzagancsok, mert az őzeknek dúsabb, változatosabb táplálékuk már 

nem lehet, mint amilyet itt találnak. Egész évben mindenük van, ami erdőn- 

mezőn csak megteremhet, a tölgy- és bükkmakktól s az erdei sokféle cseijék 

rügyeitől kezdve a lóheréig, lucernáig, réti füvekig, zabig és szőlőig minden. 

Parasztföldek, paraszterdők mindenfelé. A dimbes-dombos, zegzúgos tájon a 

terep a legelő- és a búvóhely csupa változatossága.

Ide-oda bújkálva, sötétig, vagyis itteni időszámítás szerint 1/2 9-ig 

keressük a csodabakot, de nem látunk egyebet, csak egy őzsutát.

Július 30. Nem változik, nem javul a helyzet. Éjjel ugyan hűvös van, de 

nappal aszaló, tikkasztó hőség. Hajnal előtt, 4 órakor indulunk a faluból és 9 

órára térünk vissza szállásomra. Ma reggel ott folytatjuk, ahol tegnap este 

abbahagytuk; a csodabakot keressük és természetesen nem találjuk meg. Nem 

szokott nekem olyan szerencsém lenni, hogy valami kiváló bakot lőjek. 

Egyáltalán kevés őzet látunk. Nem értem, hogy most, üzekedésük idején 

annyira nyugodtan, egykedvűen viselkednek. A mezőn csak nehány magában 

legelésző sutát látunk. Reggel 7-től 8-ig két helyen, az erdőben sípolok. Az 

egyik helyen előbb egy suta, majd egy bak jön felém, de a tőlem vagy 40
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lépésnyire sokáig álldogáló bak fejét a léces gallyazata takarja, agancsát nem 

tudom megbecsülni, ezért nem lőhetek. Hiába nyomkodom a Buttolót, a bak 

csak nem akar közelebb jönni. A másik helyen a sípszóra csak egy suta jön 

hozzám. Ennél érdekesebb élményem ma nincsen. Összesen nyolc őzet és 

három rókát láttam. Róka itt bőven van, több mint őzbak.

Szobámba annyi a légy, hogy egy pillanatig sincs tőlük nyugtom. 

Marhaság ilyenkor vadászni, faluban, parasztházban, istállók és ólak között 

lakni. Jövőre - ha itt még kapok őzbakot - májusban jövök ide vadászni. Biztos, 

hogy akkor könnyebben sikerül nagy bakot lőni. A mezőn kevesebb az ember, a 

vadnak több a nyugalma és rendesebb a járása.

Délután is csak azt tapasztalom, hogy amióta itt vagyok s a meleg és 

szárazság fokozódik, a vadászati lehetőségek egyre fogynak. Az őzek egyre 

kevesebbet mozognak, az ember már el sem tudja képzelni, merre vannak.

6 órakor hajtatok ki az eceli területnek számomra most kijelölt részébe és 

sötétig barkácsolok. Egyebet itt most tenni nem érdemes. Nem látok mást, csak 

messziről, egy magas dombtetőn egy öreg őzsutát.

Ma délután végre beborult az ég, talán megváltozik az idő.

Július 31. (vasárnap) A mai reggelhez nagyon bíztam, mert azt 

gondoltam, a parasztok betartják a vasárnapi munkaszünetet, csend lesz a 

mezőn s az őzeket hajnalban még kint érem a lóheréken. Hát csalódtam! Hajnali 

szürkületben már kint jártak a szekerek a kepékért a hereszénáért, és egyébként 

is reméntelen volt a helyzet a szörnyű szárazság és a már szinte perzselő hőség 

miatt.

Az eceli terület tudott részén barkácsoltam virradástól, vagyis 1/2 5-től 8- 

ig. Összesen nyolc őzet és öt rókát láttam. Az őzek között volt két fiatal hatos 

bak, mindegyik mellett egy-egy suta. Egy helyen sípoltam is eredménytelenül.

Korán délután búcsúzom Riomfalvától és szekéren két óra alatt 

behajtatok Medgyesre. Szörnyű a meleg, a szárazság és a por.

93



Ma délután nem vadászom, mert medgyesi új ismerőseimmel kell a jövő 

érdekében beszélgetnem és barátkoznom. Korán vacsorázom, hogy reggel itt 

még kimehessek valahová.

Agusztus 1. A poloskás szállodai ágyban töltött éjszaka után ma reggel 

aztán elejétől végig az ördög bújt bele mindenbe. Először a 1/2 4-re megrendelt 

gépkocsi csak 1/4 5-re jön a szálloda elé; pedig 350 Leivel tesz szegényebbé. 

Aztán szállodai szobámban felejtem pipámat és egész reggel nem 

dohányozhatok. Kísérőm egy vén hülye vadőr. Binder megmagyarázta neki, 

hová vezessem egy ismert, kiváló bakra, Sáros község területére.

A vidék képe itt mindenütt ugyanaz. A nagy bak tartózkodási helye egy 

dombtető. Ennek aljában szántóföld, oldalában szőlő, tetején akácos és közben 

füves, bozótos kis tisztások. Amikor megvirradt, egy krumpliföldön 

letelepedünk és váijuk, hogy velünk szemben, a domboldal valamelyik tisztásán 

megjelenjék a bak.

Tíz percnyi csendes várakozás után néhányszor sípolok és tőlünk vagy 

220 lépésnyire, a meredek lejtőn, a magas gazban, fűben, csakugyan megjelenik 

a bak. Csak sebtiben nézem meg a messzelátóval; hát bizony igen derék bak. 

Nem áll meg, csak ballag tovább a tisztáson át. Iparkodom ülve vagy fekve 

biztos célzáshoz elhelyezkedni, de nem sikerül; elmulasztottam ehhez már előre 

készülni. Nincsen a puska számára elég magas alátámasztásom, márpedig ilyen 

messzire csak támasztva lövök. Egyet sípolva sikerül a bakot egyszer 

megállítanom, de kísérletezésem a célzással nem sikerül, s a bak egy akácliget 

takarásába jut. Rémesen bosszant a dolog. Egy elmulasztott alkalom!

Érdekes, hogy a nagyagancsú bakot egy perc múltán nyomon követi egy 

feltűnően világosszőrű, nagytestű, de kisagancsú másik bak. Erre a vadőr azt 

mondja, hogy igen öreg lehet, mert már öt év óta ismeri.

Következik ennek a reggeli vadászatomnak cifrábbik része:

Amerre a nagyagancsú bak eltűnt, utánamegyünk, majd a dombtetőn túl, 

az erdő alatt, egy kis lóheretábla sarkán, lesbe ülünk. A vadőr azt mondja, a bak
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ide is kijár. Mélyen alattunk, a széles völgyhajlat derekán, a mezőn egy őzsuta 

ballag lassan föl, az erdő felé.

Negyedórái csendes várakozás után néhányszor megszólaltatom Storcz 

Mátyás csalósípját.

Egyszerre hallom, hogy mögöttem a vadőr halkan szól valamit. 

Feléfordulok. Lefelé mutat és azt mondja, hogy - bak!

A mutatott irányban semmit sem látok. Felállók, hogy jobban 

szétnézhessek és nem alattunk, hanem velünk egymagasságban, az erdőszélen 

két javában üzekedő őzet látok. A bak ide-oda hajszolja a sutát, orra folyton a 

suta faránál van. Nem kiváló, de derék bak, örömest meglőném. Köztem és 

közte az erdőszélen magas bokor a takarásom. A bokor mögül kilépni nem 

merek; különben is szabadkézből kellene vagy 80 lépésről lőnöm, ezt pedig 

megkockáztatni nem szeretem. A bokorba bújva, belehajolva igyekszem a 

puskacsővel a lombos gallyakon átnyúlni. Ennek azonban sok az akadálya. Hol 

a szemem, hol a célzótávcső lencséje, hol a puskacső nyílása előtt vannak 

levelek. Az őzek közben valamit észrevettek, megálltak és felém figyelnek. 

Vesződséges célzásom közben idegeskedve, rosszkor érintem meg a ravaszt és 

félrerántom a lövést. A suta rögtön beugrik az erdőbe és riaszt, a bak nehány 

másodpercig még egyhelyben áll. Sietek ismételni, de a hülye vadőr mögöttem 

kíváncsiskodik, a bokor takarása mögül oldalt lépve előbujik, a bak észreveszi 

és ugyancsak beugrik az erdőbe. Ezt hát, hozzám nem méltó módon, csúnyán 

elügyetlenkedtem. Restellem is szörnyen.

Továbbcserkelve még egy őzsutát és két gidát látok, 8 órára lejövök a 

dombokról a rám várakozó gépkocsihoz és 1/2 9-re Medgyesre érek.

Ma reggel összesen nyolc őzet láttam, s mivel ma továbbutazom, 

feljegyzem, hogy Medgyes környékén tíz nap alatt 19 cserkészeten összesen 

127 őzet néztem meg, ami legalább 90 különféle őz volt. Három derék bak 

elejtését elmulasztottam. Gyenge eredmény. Déli 12 órakor utazom a vonattal 

tovább Kőhalomra (németül Reps, románul Rupea).

95



KŐHALOM KÖRNYÉKE (Nagyküküllő megye)

Augusztus 1. Délután 3.^-kor szállók ki itt a vonatból, s noha meghívott 

vendég vagyok, és házigazdám érkezésemről értesítést kapott, az állomáson 

senki sem vár. Egy gyalázatos társasgépkocsin sok podgyászommal bemegyek 

a kis városba, leteszem podgyászomat a „Korona szállódnak nevezett lehető 

legrondább, piszok lebujba és elmegyek a főszolgabíróhoz tanácsot kérni, 

mitévő legyek. A várostól három kilométernyire, tanyán lakó házigazdám, 

Adolf Flagner, nincsen sehol. A szász nemzetiségű főbíró készséges 

közbenjárása folytán először is egy helybeli fiatal vadásznál rendes szállást 

kapok, aztán mentegetőzve előkerül Flagner, s végül 6 óra felé gépkocsin 

kivisznek Garat község határába, az erdőbe.

Rögtön látom, hogy itt baj van. Rendes szakavatott kíséretről, a 

vadállományt ismerő vadőrről szó sincsen.

Enyhén hullámos terepen, összefüggő nagy darab erdőben, jókora erdei 

tisztás és szép öreg tölgyerdő szélén ajánlják, hogy lesbe üljek, „mert múlt 

héten itt valaki egy őzbakot látott” A tisztáson olyan magas a fu, hogy az őz 

nem látszanék ki belőle. Egy öreg tölgy tövéhez lekuporodom, időnként sípolok 

és sötétig várakozom, de nem látok semmit. Mögöttem az öregerdőben egy őz 

néhányszor riaszt.

Augusztus 2. Flagnerrel megbeszéltem, hogy hajnal előtt 1/2 4-kor a Fő 

téren találkozunk és kocsival megyünk ki valamerre.

1/2 4-kor - még sötéttel - a Fő téren vagyok, aztán 1/4 5-kor már vissza 

akarok menni szállásomra, hogy lefeküdjek aludni, amikor Flagner egyfogatú 

szekérrel végre megjelenik.

Kőhalom határában egy órát kocsin, aztán egy hossszú erdőszélen, majd 

bent az erdőben, sűrű fiatalosban, a ráboruló gallyaktól és a hónaljig érő magas 

növényzettől csak nagyon zajosan járható ösvényen harmadfél órát járunk, míg 

végre kiérünk egy szép vágásba. A hegyoldal felső részében elhelyezkedem és 8
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órától háromnegyed órát sípolva figyelem alattam az alacsony vágást. 

Nehányszáz lépésre jól ellátok benne, de semmit sem észlelek. Aztán megint 

ugyanakkorát járva, visszamegyünk a szekérhez s ebédidőre a városban 

vagyunk.

Délután 6 órakor egy itt nyaraló gépkocsitulajdonos - ugyancsak Flagner 

vendége kivisz bennünket, már házigazdámat és engem, Zsiberk község 

határába, megint egy összefüggő nagy erdőbe. Ott elválunk és három irányban 

külön cserkelünk, mégpedig kísérő nélkül. Tíz perc múltán durran a másik 

vendég puskája, őzbakot lőtt. A Buttoló riadozó hangjára odafutott hozzá két 

lépésre.

A nekem kijelölt igen szép, alacsony vágásban dimbes-dombos terepen, 

régi szekércsapán egymagam cserkelek, két helyen sípolok, de őzet nem látok.

Estére visszamegyünk a városba.

Kőhalom tehát nagy csalódást okozott. Meghívattam négy-öt bakot lőni 

és még csak egy sutát sem láttam. Ennek a sikertelenségnek oka főképpen 

meghívóm felületessége, kísérőim tudatlansága, a vad járását ismerő vadőr és 

minden előkészület, csendesen járható ösvények, utak, lesállványok hiánya és 

bizonyára az őzállomány szegénysége is. Ezen a vidéken sok a farkas - évente 

lőnek a téli haj tó vadászatokon nehányat -, Flagner pedig szenvedélyes kopózó 

disznóra. Ilyen körülmények között nem is lehet sok őz.

Holnap reggel utazom tovább Szászrégenbe.

GÖRGÉNY - MOCSÁR (Marostorda megye)

Augusztus 3. Reggel 6-tól délután 3/4 3-ig utálatos hőségben utaztam 

Kőhalomtól (románul Rupea) Tövisen (most Teius) Székelykocsárdon 

(Razboieni) és Marosvásárhelyen (Targu-Mures) át Szászrégenbe (Reghin).

Délután 4 órakor Szászrégenből, Popescu Bibi házából indulok, bérelt 

gépkocsin kimegyek a görgényi országúton úgy, mint tavaly ilyenkor -a 

Mocsár nevű négyezer holdas, csaknem sík erdőbe. Jacob, a fővadász már vár,
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és elvezet a szálerdőben egy kis darab hosszúkás irtásterület egyik végében 

újabban épült lesállványra. A tisztás egyik oldalán a legeltetett szálas ritka, 

messzire átlátszó, másik oldalán telve sűrű aljnövényzettel.

3/4 5-kor ülök fel a lesállványra és kezdek sípolni. Okkal-móddal 

kísérletezek a Buttolóval és a Faulhaber-sípokkal. Egy óra hosszat nem 

mutatkozik őz, aztán kilép a sűrűségből egy silányagancsú, fiatal villás bak és 

szimatolva, keresve átvonul a tisztáson.

3/4 7-ig egyéb vadat nem látunk, lejövünk a hosszú létrán és izzasztó, 

tikkaszó melegben sötétig cserkelünk. Alkonyattal egy nagyon gyérített szálas, 

illetve magfákkal tarkított irtás szélén ismét sípolok. A magas fűben vagy 80 

lépésről homályosan látunk egy őzet. A sípszóra jött felénk, s amikor 

meglátjuk, éppen lefekszik. Faulhaber riadozó sípjával helyéről felkeltem és 30 

lépéssel közelebb csalom. Ezt is fiatal baknak nézem. Agancsa vékonyszárú 

hatos. Természetesen nem bántom. Végre észrevesz és riasztva, lassan elvonul.

Kimegyünk az országúira és a gépkocsival berobogok a városba.

Augusztus 4. Hajnal előtt 4 órkor megint a bérelt gépkocsival megyek ki 

Mocsárba. Az országúton Jacob fővadásszal találkozom, aztán gyalogosan 

cserkelek. Virradással egy gyéren magfás irtás szélén felmászunk egy 

lesállványra, hogy mennél messzebbre ellássunk, mert a reggeli szürkületben 

vagy 200 lépésről már észrevettünk az irtásban két kergetőző őzet. Az üzekedő 

őzek jól ismert, szokott jelenetét látjuk. A suta mérsékelten fut, nyomában, 

illetve orrával úgyszólván farához tapadva követi a bak.

A magas lesállványról nem látjuk őket, azért a gida sírását utánozva 

csalom magamhoz a sutát. Futva jön felénk, s a bak követi. Sajnos, ezt a bakot 

sem érdemes meglőnöm, hatos agancsa silány.

Egydarabig még sípolva várakozom, aztán az erdőben tovább cserkelve 

még két sutát és egy gidát látunk.
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6 óra után kiérünk az országúira, a gépkocsiba szál lünk és egy óriás sík 

legelőn áthajtatunk az erdőnek abba a részébe, amelyben tavaly ilyenkor két 

bakot lőttem.

A gyéren bokros fiatal szálasban, egy hosszú nyiladékon cserkelünk 

végig. Egyszerre megpillantjuk egymást, egy hitványagancsú bak és jómagam. 

A bak vagy 80 lépséről néz bennünket. Halkan mondom a mögöttem álló 

fovadásznak, hogy - gyenge! - Azt feleli, hogy - nem is olyan gyenge! Ennél 

nagyobb agancsúval alig találkozunk. - Ezzel kimondta rá a halálos ítéletet, 

mert őzbakot akarok lőni, s ha nincsen derekabb, elfogadok olyat, amilyen van.

Ráemelem a puskát, de a bak megunt bennünket nézni és elindult. Nem 

fut, csak szaporán lépkedve távolodik. Sípolásomra nem hederít. 

Utánacserkelek, ismételten utolérem úgy, hogy majdnem lövésre kapom, de a 

bak nyugtalan, egy-két másodpercnél tovább nem áll meg és hol ballagva, hol 

nehány lépést futva megy egyre tovább. Nem tévesztem szem elől, vöröslő 

alakját messziről kísérem figyelemmel, és végre annyira utolérem, hogy 80 

lépésről ráemelhetem a puskát. Szépen keresztbe áll, csak nehány lombos gally 

köztem és közte rontja a tiszta lövés lehetőségét. Mégis megkockáztatom a 
dolgot.

Durran a puska, a bak felpattan helyéről, magasat ugrik és elfut. Mindjárt 

utánamegyek és 15 lépésre a rálövés helyétől éppen akkor érek közelébe, 

amikor hörögve lefekszik és kinyújtózik.

Jól láttam, hitvány az agancsa, pedig négy éves bak: ebben a korában már 

derék agancsot növeszthetett volna. Erre azonban nem volt hajlamos.

Kihúzzuk az országútra, előkerítjük a gépkocsit és sietünk vissza a 

városba, mert még ma Galonyán is akarok cserkelni.

Délután 1/2 4-kor báró Kemény Jánosnál Galonyán vagyok.
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GALONYA

Augusztus 4. Reggel még a görgényi Mocsárban vadásztam, délután 6 

órakor már a dédabisztrai vadászkastélyból indulok cserkelni. Kísérőm a 

tavalyról ismert, nagyszájú marha, Kiss erdőőr. Az ég beborult és szemereg az 

eső. Egy széles völgyhajlaton, lekaszált réteken ballagunk egy óra hosszat 

beljebb a hegyek közé, aztán felkapaszkodunk egy meredek hegyoldalon egy 

hosszú tisztásra, s ezen két helyen sípolok, először mogyoróbokor tövében a 

földön, másodszor magas lesállványon. Nem látunk semmit. Alkonyattal lefelé 

menet hallunk közelünkben egy őzet riasztani.
Augusztus 5. (péntek) Szeles, borongós időben megyek ki hajnali 1/2 5-

kor és reggel 8 óráig a tavalyról emlékezetes, vadregényes, szép Korbuly- 

völgyben cserkelek és sípolok. Szinte érthetetlen, hogy ebben a vadnak 

rendkívül alkalmas völgyben, a hegyoldalak gazos, füves tisztásain, a vágás-, 

fiatalosszerű bozót hézagaiban nem látni vadat. A vadőr ezt azzal magyarázza, 

hogy az egy-két hét óta lopva az erdőbe járó málnaszedő nép zavarta meg a 

vadat. Egész reggel semmit sem láttam.

Délben átmegyek Ratosnyára.

FÜLEHÁZA (Marostorda megye)

Augusztus 5. Délután 1/4 5-kor Ratosnyán gróf Wass Alberttel felülök a 

hegyi iparvonat egyik teherkocsijára és a Jód-patak völgyében felutazom, 

ameddig a vonat visz, a Méhésztelepig. Onnan Wass Albert feltér jobbra, 

Olteanu Gábor területére ahová engem holnap várnak én pedig két 

kísérőmmel felmászom balra egy árkon a Kispeszkóca fölé, a tetőre. Útközben 

már látok egy gyenge bakot és egy szarvastehenet.

Aztán a rendkívül gazos tarvágásban késő alkonyatig négy helyen 

sípolok. Mindjárt látom, hogy bajos dolog itt őzbakot lőni. A vágásban a 

sokféle növény és virág olyan sűrűén, dúsan buijánzik és olyan magas, hogy az
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őz a legtöbb helyen ki sem látszik belőle, csak itt-ott villan meg benne a feje, 

füle, agancsa.

Az első helyen a második sípszólamra egyszerre csak előttem 40 lépésre 

áll egy gyenge hatos bak. Csendben maradok, nem zavarom, s a bak lassan 

elballag mellettem. Aztán, hogy a sípolást folytatom, hátam mögött dübörgést 

hallok, megfordulok és éppen csak, hogy még meglátok egy hirtelen nekem 

rontó és ijedten, bakos hangon morogva félreugró őzet. Fejét nem láttam, de 

úgy vélem, derék bak volt.

A második helyen hiába sípolok.

A harmadikon egy fiatal hatos bak futva tart felém, aztán a magas gazban 

csak itt-ott megvillantva, félkörben megkerül és odajön hozzám vagy 30 

lépésnyire.

A negyedik helyen megint hiába sípolok és ránk sötétedik.

Az éjszakát a kispeszkócai vadászházban töltöm. Táplálékom csak kenyér 

és vaj, takaróm nincsen, vánkosom összecsavart nadrágom, ingem és 

törülközőm.

Augusztus 6. Tegnap óta már nagyon nyugtalanít, hogy még nem vagyok 

otthon és a hivatalban. Aztán már érzem is az éjjeli pihenés és rendes alvás két 

hét óta tartó hiányát. Az ember idegei elemyednek. De élvezem e kirándulásom 

utolsó napjain a nagy különbséget a mezőgazdaságilag megművelt medgyesi 

dombvidék és a magashegység erdei vadonja között. Bár itt is izzad az ember 

kapaszkodás közben, de fázni is lehet, és éjjel a vadászházban bizony fűtünk. 

Milyen nagyszerű a magas hegyeken a levegő s a friss forrásvíz!

Hajnali 5 órakor indulok a félkarú, derék, öreg Nagy Sándor vadőrrel 

cserkelni. Ezen a területen megint bebizonyosodik, hogy ahol elég a vad, ott 

lehet is vele találkozni, és nem kell magyarázatot, indokolást keresni, miért nem 

mutatkozik. A kispeszkócai tágas katlan mellékárkaiban és kis völgyeiben 

bőven látok vadat. Reggel 8 óráig vagy 25 szarvast és 15 őzet olvasok meg.
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De mostanában megint semmi dolgom sem sikerül. Amelyik bak lövésre 

van, az nem kell, amelyik meg valamennyire elfogadható, arra nem tudok lőni, 

mégpedig egyrészt azért, mert egyenest keletnek cserkelünk és vakít a 

szembetűző nap, másrészt, mert ezen a területen az embernek jelképesen 

szólva és túlozva - lábujjhegyen ágaskodva kell lőnie. Igen bajos feltámasztási 

alkalmat találni. Noha bőven van mindenfelé korhadó tuskó, rönk, törzs és 

egyéb efféle, de ez mind elmerül a nála sokkal magasabb gazban. Két 

középszerű bak elejtésének alkalmát ilyen okokból elmulasztom.

Sípolásommal az őzek ma reggel nem törődnek. A messziről, 2-300 

lépésről látott bakokat figyelem, hogyan viselkednek, amikor meghallják a 

sípszót. Felém sem néznek. Pedig tegnap délután a zajosan szeles idő ellenére 

vígan jöttek a hívásra. Érthetetlen ellentét.

Kísérőim annyira biztosra mondták, hogy ma reggel meglövöm Farkas 

Balázs területén engedélyezett bakomat, hogy egyik kísérőmnek meghagytam, 

délelőtt vigye le holmimat a Jód-patakhoz, ahová Olteanu Gábor vadőrét 

rendeltem, és magam is majd lekerülök. Mivel azonban 7 óráig nem sikerült 

bakot lőnöm és erről a területről nem szeretnék bak nélkül elmenni, meg kell 

változtatnom intézkedéseimet, s ezért az öreg vadőrt a megfelelő utasítással 

visszaküldöm a vadászházhoz és magam cserkelek tovább.

Egy igen szép, széles árokban, bokros füves tisztáson ereszkedem lefelé 

azzal az érzéssel, hogy őzzel találkoznom kell. Aztán egyszerre csak alattam 

vagy 100 lépésre, puszta helyen, szabadon, szépen keresztbe áll egy derék bak. 

Sajnos én is szabadon, takarás nélkül állok, és még csak botom sincsen, hogy 

célzás közben hozzáfoghatnám a puskacsövet. A bak még nem vett észre. 

Előttem három lépésnyire van egy nagy tuskó, erre feltámaszthatnám a puskát, 

mert hiába akarnék, szabadkézből nem tudok lőni. Négykézláb odacsúszom a 

tuskóhoz, ámde itt minden ropog, a bak észrevesz, és éppen abban a pillanatban, 

amikor már belekaptam a célzótávcsőbe és megérintem a ravaszt, hirtelen 

elfordul, s a golyó mellette megy el. A bak riasztva elugrik, nehány lépéssel 

odébb egyre riasztva megáll, közben ismételek és idegeskedve, szabadkézből
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még egyszer melléje lövök. A bak, valamelyik bokor mögül előkerült sutájával, 

riasztva eltűnik a erdőben.

Szörnyen bosszankodva folytatom cserkelésemet lefelé és 8 órakor egy 

lesállványhoz érek. Erre felülök, sípolok, naplót írok és várom a vadőrt.

Előttem a nyeregben jókora tisztás, körülöttem fenyő- és bükkerdő 

borította magas hegyek. Itt is hiába sípolok, nem jön felém semmi.

Délelőtt 10 órára megjön a vadőr és azt ajánlja, ereszkedjünk le a 

fovölgybe és ily módon nagyot kerülve, a túlsó hegyoldalon - ahonnan más fél 

évvel ezelőtt, a Borta felől jövet, első ízben láttam meg a Kispeszkócát 

menjünk vissza a vadászházba. Ráállok az ajánlatra és nagy hőségben 

negyedfélórás rettenetes mászás után, 1/2 2-kor úgy érünk vissza a 

vadászházba, hogy útközben már semmi vadat sem láttam.

Délután 3-tól 5-ig aludtam, közben esett az eső, s amikor 5-kor útnak 

indulok, még zeng az ég és sötét felhők torlódnak fölöttünk. A Kispeszkóca 

jobb oldalán cserkelünk az ösvényen annyira, amennyire az időből futja, hogy 

alkonyattal vissza is jöhessünk. Az ösvényre boruló magas növényzet latyakos, 

ezért térden felülig átázunk. Néhány helyen sípolok, de nem hederít rá semmi. 

Összesen tizenegy őzet és két szarvastehenet látok. Az őzekből csak kettő bak. 

Sok itt a suta! Az egyik bakot cserkelésem kezdetén látjuk, amint vadul hajszol 

egy sutát és mellettünk hirtelen elrohan.

A másik bakot visszafelé jövet, az egyik széles hajlat közepén, a 

vágásban, a vadőr veszi észre és mutatja nekem. Már elhaladtunk alatta és talán 

azért nem vett észre bennünket, mert magasan fölötte, a hegyoldalon egy tehén 

riaszt és zörög, s azt figyeli. Legalább 200 lépésnyire van tőlünk, a gazból csak 

felső fele mered ki, s az alkonyati kezdődő szürkületben nem valami tisztán 

látom. Agancsát csak középszerűnek nézem, de a bakot meg akarom lőni, hogy 

már innen is legyen egy őzagancsom és ne menjek le Ratosnyára bak nélkül. 

Lehasalok a földre, az ösvény szélén egy kis tuskóra dobott kabátomra 

támasztom a puskát, gondosan célozok és lövök. A bak helyben elvágódik. A 

vadőr érte megy és lehúzza az ösvényre. Agancsa olyan, amilyennek messziről
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néztem. Átlagos, rendes, gyenge hatos, bár nem éretlen, illetve nem túl fiatal 

bak agancsa. Korát három esztendőre becsülöm.

Augusztus 7. (vasárnap) Még ma este haza akarok utazni. De a reggeli 

cserkészet alkalmát Olteanu területén szeretném még kihasználni. Ébresztő 

zsebórám hajnal előtt 4 órakor cserreg, a kunyhó tetejét pedig veri az eső. A 

reggeli cserkészetnek tehát „befellegzett” Folytatjuk az alvást, majd 6 órakor 

kelünk, reggelizünk, csomagolunk és váijuk, hogy az eső elálljon, de 

szakadatlanul ömlik. Szürke, ködös, sötétes az idő, hideg szél fuj, mi pedig 

hárman a kunyhóban a kályhánál melegedünk.

9 órán túl már nem késlekedhetünk az indulással, s noha még szitál az 

eső, lemegyünk a Jód-patak völgyébe a Méhésztelepig és onnan a számunkra 

otthagyott kisvasúti kocsin lerobogunk Ratosnyára. Délután 1/2 7-kor pedig 

vonatra ülök és hazautazom.
***

Utószó ehhez az erdélyi tizenhét napos kiránduláshoz:

Nagyot markoltam, azért keveset fogtam. Nem lehet két hét alatt hét 

területen rendesen vadászni és tíz-tizenkét bakot lőni. Egy-egy kiválasztott, 

igazán derék bak elejtése értékesebb siker több gyengébb bak lövésénél, ezért 

hosszabb időt is kell rá szánni. Mennyiségre csak a minőség rovására lehet 

törekedni. Ha ezt az egész időt csak Medgyesen töltöm, négy kiváló bakot 

lőhettem volna. Nem mindenféle területen legsikeresebb a vadászat az őzbakra 

üzekedése idején. A Kárpátokban az, de nem Medgyes környékén, a községi 

földeken. Medgyesre jövőre május derekán kell mennem. Mezei területen vagy 

bárhol, ahol nincs alkalom célzásnál a puskát feltámasztani, szükségem van az 

ollós hegymászóbotra. Erdélyben 10.000 Leit költöttem el; csak Medgyes 

környékén vadászva ennyi időre ennek csaknem a kétszerese kell. Az utazgatás 

nyáron Erdélyben szörnyű fáradság és közepes minőségű bakok kedvéért nem 

érdemes.
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FELSŐBABÁD (Pest megye)

Augusztus 14. A felsőbabádi erdőben, az égeres, kőrises magas 

szálasban, embernél magasabb csalánban három méteres nádban, iszalag-, 

komló- és szederindák között, a növényi életnek valósággal féktelen tobzódása 

alkotta rengetegben, délután 3 órakor Jánossal odalopódzom a vízállást 

szabályozó mesterséges árok bizonyos szakaszához, ahol a helybeliek tudomása 

szerint a vadkacsák gyülekezete nap közben megbújni szokott. Amikor az 

árokhoz érek, 40-50 kacsa kel belőle egyszerre szárnyra és lármás 

számycsapásokkal emelkedik a levegőbe. Az erdei sűrűség zöldlombos 

keretében pompás kép. Két kacsát ledurrantok, a sok kacsa elszáll, mi pedig 

helyünkön maradunk és várjuk visszatérésüket. Az erdőt kettészelő hosszú árok 

három pontján Jancsi, Kiss Hubert és jómagam lessük, várjuk a kacsákat, 

miközben az intéző, mint negyedik puskás, három hajtóval, messziről jövet, 

felém tartva, az árok hosszú darabján végigjön. Ez a kis kacsavadászat másfél 

óráig tart. Utána kimegyünk a mezőre és foglyokat keresve - négyen puskások 

hat hajtóval - rajvonalban végigmegyünk egy nagy répatáblán.

Ennek a délutáni kis vadászatunknak eredménye kilenc tőkéskacsa és 17 

fogoly. Engem a foglyok ma kerültek, ezért csak kettőt tudtam lőni, ellenben a 

kacsákból négyet lőttem.

Szeptember 4. Délelőtt 10-től 12-ig heten körülállunk egy learatott 

jókora kölestáblát és váijuk a kihullott magra járó gerléket és örvösgalambokat. 

Az elején két-három örvöst látunk, de észreveszik a veszedelmit és több nem is 

jön felénk. Csak gerlékre puskázunk, ez pedig igen jó mulatság, mert magasan 

és sebesen szállnak.

12 óra után elmegyünk az erdőbe és szétszórtan, egyszerre több helyen, 

odalopakodunk a vadrucás árokhoz. Ámde három hét óta megváltozott a 

helyzet, sok eső esett, mindenfelé sok a víz és a kacsák elszéledtek. Két kisebb
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csapat száll ki az árokból, a lövöldözésre csak kettő hull le, abból is az egyik a 

magas gazban elvész.

Végül másfél órát rajvonalban foglyászunk és 3 órára bemegyünk a 

tanyába ebédelni.

A hét puskás és ugyanannyi hajtó összes eredménye 17 fogoly, 17 gerle, 

három nyúl és egy ruca. Ebből én négy foglyot kilenc gerlét és egy nyulat 

lőttem.

RATOSNYA (Marostorda megye)

Szeptember 14. Amikor tegnap délután 3/4 4-kor kiszálltam a vonatból 

és a kocsihoz menet, az állomáson, nagy pocsolyákat kellett kerülgetnem, majd 

a faluba hajtatva a kerekek csak úgy szórták, fröcskölték a sarat, a kocsis pedig 

elpanaszolta, hogy itt három hét óta mindennap esik az eső, azt gondoltam 

magamban, hogy nekem ez jól van így, a bőgés előtt jó az eső - amilyen káros a 

szárazság csak ezután ne legyen sok belőle.

Ma délben melegen tűzött a nap, amikor az Isa-patak völgyében 

felköltöztem a vadászházba. 3/4 11-kor indultam a Bánfíyék uradalmi 

erdőhivatala udvaráról két málhás lóval, a lovak gazdájával és tavalyi igen 

ügyes kísérőmmel, a Juan Buta nevű oláh vadőrrel.

Mielőtt az Isa-völgy torkolatánál az országútról letértünk volna, az egyik 

ló valamitől megijedt és akkorát ugrott, hogy ami podgyászom a hátán volt, 

leesett róla a sárba. Fél óráig babráltunk, mire az elszakadt nyeregszíjat egyik 

tartalék csomagolószíjammal megtoldottuk és nagy málhászsákom, egyik 

hátizsákom és bőröndöm megint a ló hátára volt kötözve.

1/2 12-kor indultunk el a Maros-menti országútról és 1/2 2-re értünk az 

Isa-patak völgyében a vadászházhoz. Ott a bőgés idejére fogadott másik 

emberem, a ház őrzője, egy igen rokonszenves szász ember, már várt.

Tavaly a Moldovánkán Juan lelkemre kötötte, hogy az idén az Isát 

béreljem, mert itt több a szarvas és biztosabb a siker.. Megfogadtam tanácsát, s
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az idei bőgésre két bika és egy medve elejtésének jogával bérbe vettem ezt a 

területet. Szomszédaim tőlem nyugatra, Galonyán báró Kemény János, keletre a 

Porcuban - ugyancsak mint a „Mures” vadásztársaság bérlője - gróf Csekonics 

Endre.

Délután szobámban a lócán heverve s a nyitott ajtón kinézve, egy zöld 

falra, a patak túlsó oldalán, az erdőbontotta meredek, magas hegyoldal zöld 

lombrakarójára látok. Ez jellemzi a különbséget idei és tavalyi tanyázóhelyem 

között. Amikor tavaly, a Moldovánkán néztem ki akár az ajtón, akár az ablakon, 

csak eget vagy felhőket láttam, mert ott a vadászház fennsíkon áll. Az isai ház 

mélyen a völgyben, a patak fölött, magas hegytoldalak alján épült. Ebből, 

sajnos, az következik, hogy itt minden cserkelés előzménye komisz 

hegymászás, kapaszkodás.

Bőgést ezen a vidéken még nem hallottak. Juan velem egyvéleményen és 

egyakaraton van; kezdetben, amíg a bikák hallgatnak, nem sokat járunk, hogy 

szarvasainkat szagunkkal és csapánkkal ne zavarjuk át a szomszédos 

területekre. Ezért ma délután a házban maradok és alszom.

Szeptember 15. Hajnal előtt, 4 órakor kelek, öltözködöm, reggelizem, 

pipára gyújtok , s mivel még sötét van, visszafekszem a lócára.

1/4 6-kor Juan javasolja, hogy induljunk, ha még csak gyengén dereng. A 

vadászház fölött és tőle északkeletre az irtáson át felkapaszkodunk a völgy 

hosszú, meredek bal oldalán. Egyórai fárasztó mászás, tomászás, küszködés 

után felérünk az Isa és a Porcu között a gerincre. Útközben odáig két őzet 

láttam. Nem tudtam őket rendesen megnézni, de alighanem suta volt a 

gidájával. A virradásnak még hiányos világosságában világosszürkének 

festettek, mintha már téli ruhájuk nőne.

A tetőn hosszú darabon vágás és szálerdő határvonalán cserkelünk. 

Ösvény híján csak úgy kerülgetjük az akadályokat, az összevissza heverő, 

kidült vagy ledöntött és pusztulni hagyott fákat. Az erdő itt vegyesen fenyves és 

bükkös.
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Érdekes és mulatságos találkozásom van reggel 1/2 7-kor, tehát már 

világos nappal. A napot éppen darabos felhők takarják, különben már tűzne és 

melegítene. Természetesen elöl járva, egyszerre csak egy fekete, köpcös alakot 

látok előttem vagy 40 lépésnyire, a vágás ágak, bokrok, tuskók, rönkök és 

sokféle gaz alkotta tömkelegében, haladásom irányát balról jobbra keresztezni. 

Első gondolatom, hogy disznó van előttem, de rögtön utána felismerem a 

medvét. Két-három éves, szép fekete medve, csak tarkóján ezüstös a bundája. 

Színe olyan, mint a sötét ezüstrókáé.

A medve egy nagy bokor takarása mögé kerül. Ezt a pillanatot 

kihasználva, visszahúzódom és súgva mondom Jüannak, hogy egy kis medve 

van előttünk. Erre ő szokása szerint mindjárt unszol, hogy lőjek, mert neki a 

lődíj fontos, nem a medve kora vagy a szarvasagancs nagysága.

Közben a medve tőlünk jobbra, vagy 40 lépésnyire ismét szabad helyen 

megjelenik, de valamit észrevett, valami nyugtalanítja, és szaporábban lépkedve 

félkörben mögénk kerül. Közben Juan egyre súgja, hogy - bún, bún - ezzel 

biztat, hogy lőjek. A medve mögöttünk vagy 60 lépésnyire ráakad friss 

csapánkra, megáll rajta, orrát a fűbe dugva bizonyára egyikünk lábnyomát 

szagolja, hirtelen elugrik és elfut.

Juan csóválja fejét, hogy a lődíj elfutott, de restelltem és sajnáltam volna 

agyonlőni. Ha medvét lövök, öreg legyen.

Aztán ismert helyeken járok, a Halas-patak, a Zepode Plaje és a 

Valkaluca fölött, a fennsíkon, ahol tavaly és tavalyelőtt is megfordultam, ez 

idén Csekonics területén. Ott a vágásban egy derék bika nyomait, kotrásait és 

agancsával megdörzsölt kis fákat látok.

Végül legfelülről ereszkedünk le az Isa-patak mentén a völgybe, és az 

ember számára igazán bajosan járható patakmederben, kőről kőre lépkedve, 

ugrálva, körülöttünk a vizes, süppedős fekete földben sok szarvasnyomot 

látunk. A völgy bal oldalán sűrű, sötét erdő, meredek jobb oldalán pedig vágás 

van. A nyomokból látjuk, hogy a szarvasok itt kijárnak a vágásba, mégpedig a
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tehenek társaságában hét-nyolc bika. Juan azt mondja, a területnek ez a része, az 

Isa völgyének felső vége, a szarvasoknak régóta kedvelt bőgőhelye.

A nagy kőtömbökkel teli szűk patakmederben ösvény híján 

vesződségesen mászkálva, 1/2 10-re érünk vissza a vádászházhoz.

Egy órával későbben, 1/2 11-kor Juan kihív a szobából, és felmutat 

velünk szemben a magas hegyoldalra, a vágásba: - Ott a bak!

Csakugyan látok ott, a magas növényzetben, egy vonuló őzet és úgy 

rémlik, hogy bak, de fél kilométernyire van tőlünk és csakhamar eltűnik egy 

bokros árokban. Juan azt mondja, hogy ezt a bakot az elmúlt napokban öt ízben 

látta, derék agancsa van. Majd azon leszek, hogy meglőjem.

Délután nincsen célja, hogy nagyot jáijunk, ezért felmegyünk a 

vadászházzal szemben a vágásba, a délelőtt látott bakot keresni vagy lesni. 

Körülbelül azon a tájon, ahol délelőtt láttuk, megriad tőlünk egy őz és a 

hegyoldalon fölfelé tartva, menekül. A sok giz-gaz, bokor annyira takarja, hogy 

nem tudom megállapítani, bak-e vagy suta.

Egy kis gerincen letelepedünk, és két órát üldögélve, nézegetjük 

körülöttünk a vágást, az árokoldalakat, de nem látunk több vadat. Amikor 

alkonyodni kezd, fölöttünk ropogva vonul valami nagyvad, alighanem medve 

vagy disznó, s egy őzsuta riaszt.

Bőgést még nem hallottunk, noha már van üzekedő szarvas. Reggel az Isa 

és a Porcu között, a tetőn éreztem a rigyető bika szagát.

Szeptember 16. A tegnapi mód szerint, hajnali 1/4 6-kor indulunk és a 

ház mögött, a meredek árkon egyenest felmászunk. Húsz perc múltán kiérünk 

az árok felső végébe, s ott egy darab gazos tisztás alján leülünk és megvárjuk a 

nappali világosságot. Aztán ősbükkösben, fenyvesben előbb még feljebb 

mászunk, majd két széles hajlaton megyünk át és kiérünk egy nagy darab 

irtásba. Juan bízott ehhez a helyhez, azt hitte, ott csend van, s a vad kijár az irtás 

területére, a friss legelőre. Ámde Juan tévedett, emberi hangok, fejszecsapások 

és egy füstölgő kaliba ábrándítanak ki reményeinkből. Visszamegyünk a
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vadászház fölötti árok felső végébe, ahol a világosodást vártuk, s a tisztás alatt 

másfél óráig üldögélve, várjuk a jószerencsét. Két javában vedlő, szürkülő 

őzsutát látunk, de a bak, amelynek jelenlétét ezen a tájon sok kotrása, dörgölése 

árulja el, nem mutatkozik. 9 órára lemegyünk a vadászházba reggelizni.

Amióta itt vagyok az Isa völgyében, nagyjában derült, csendes az idő, 

éjjel csillagos az ég és hideg van. Szarvasbőgésre ez igen jó idő, mégsem 

hallottunk eddig egy hangot sem.

Délelőtt 10 órakor megint felmegyek a vadászházzal szemben, a 

hegyoldal félmagasságába, a tegnap 1/2 11-kor ott látott bakot lesni. Egy 

korhadt tuskó mellett, nyakig szederindák és csalán között üldögélek déli 12 

óráig. Melegen tűz a nap a vágásba, dongók zümmögnek, szöcskék ugrálnak 

körülöttem, küszködöm az álmossággal és nem látok semmi vadat. 12-re 

visszamegyek a házba és szeretnék egyet aludni, de a legyektől nem tudok.

Délután beborul, sőt 4 órakor, éppenhogy elindultunk s a házzal szemben, 

az árokban, a vágásban fölfelé mászunk, szemeregni kezd az eső. A völgynek 

ezen az oldalán, szerencsémre, cserkészösvény is van, enélkül igazán bajos 

lenne érdemesen vadászni.

Ennek a rendes és csendes körülmények között bizonyára igen jó 

területnek mostanában az a nagy baja és hibája, hogy a völgyön végig, a 

csúsztatóban ölfát eregetnek le. Úgy hallom, naponta 300 métert sodor le a víz a 

csatornában. Ez természetesen lármával, dübörgéssel, csattogással jár, s ez a zaj 

reggeltől késő estig a völgy minden részébe, hajlatába, sarkába, zúgába elhatol 

és aligha nyugtatja a vadat.

A meredeken felvezető ösvényen felkapaszkodunk a hegyoldal 

magasságának kétharmadába, majd balra térünk, illetve délnek tartva, 

befordulunk az ősbükkös-fenyvesbe, s ebben egy óra hosszat járunk, mire a sok 

széles hajlaton és köztük a gerinceken átmászva kijutunk a vágásba. Közben 

sötétedik a borulás és sűrűsödik az eső. A vágásban tüskén-bokron, illetve 

szederindákon, málnabokrokon és kőtömbökön át felmászunk az Isa és a 

Galonya között a gerincre, és a terület határán, rendes ösvényen, mindig a
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gerincen, északi irányban visszamegyünk a magunk vágása fölé. Közben 

elnézegetem a szomszédban báró Kemény János galonyai területét. Egy nagy 

darab puszta, letarolt hegyvidék, a csak magas gazzal borított hosszú 

völgyeknek, gerinceknek, árkoknak, hegyoldalaknak messzire terjedő sora. 

Ennél - már a vad számára - sokkal jobb terület az Isa.

A gerincről megint a latyakos vágás sokféle akadályának nekivágva, csak 

úgy tüskén-bokron át leereszkedünk egydarabon, aztán fél órát egyhelyben 

pipázva és ázva üldögélünk, majd lecsúszkálunk, lebotorkálunk az ösvényre és 

mire egészen besötétedik - ami ma már 7 órakor van - lemegyünk a házba.

Az este főképpen szárítkozással telik el. Vígan ropog a tűsz a kályhában; 

odakint, a koromsötétségben, egyre sűrűbben esik az eső.

Amikor mai feljegyzéseimmel végzek és az elmúlt napokat számítgatom, 

veszem csak észre, hogy ma péntek van, illetve már csak volt. Ennek a 

kirándulásomnak első péntekje tehát nem vált be.

Szeptember 17. Éjfélig tombolt a szélvihar és esett az eső, de virradásra 

az idő megcsendesedett és kiderült. Noha csak 3/4 6-ra világosodik, 5 órakor 

indulunk és villanylámpával a képtelen akadályokat, kő- és fatorlaszokat 

megvilágítva, a patakmederben vergődünk lassan fölfelé.

Úgy véljük, hogy reggel a szarvasok a völgy jobb oldaláról, a vágásból a 

patakon át bevonulnak a bal oldalt borító sötét erdőbe. Ebben azonban 

csalódunk. A nyomokból ma reggel megállapítjuk, hogy a vad nappal is a 

vágásban marad. Bár nagyjában alacsony a növényzete, s a szarvas csaknem 

mindenütt kilátszik belőle, akad benne sűrűbben bokros rész, jó búvóhely is.

A völgy felső végében először egy őzsutát látunk két gidával. Aztán a 

vélt legjobb forgó közelében egy óra hosszat üldögélünk és ... fázunk. Az éjjeli 

vihartól ugyanis nagyon lehűlt a levegő. Leshelyünkről semmit sem látunk, 

csak egy darab málnás-szedres hegyoldalt.

Továbbcserkelve, magasan a vágásban egy sietősen vonuló derék bakot 

látok. Ha akarnám, sem tudnám meglőni, mert egy pillanatig sem áll meg. Egy
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darabbal feljebb meglátjuk nyugtalansága okát, két legelészve lassan vonuló 

nyársas bikát.

Felkerülünk a Galonya és Isa között a határgerincre, ezen egy darabig, 

ösvény híján zajosan, végigballagunk, majd leereszkedünk a vágás derekáig, a 

cserkészösvényre. Ezzel megriasztunk egy tehenet a boijával, majd odébb még 

egy tehenet, borjút és velük egy barkásagancsú fiatal bikát. Agancsát igen nagy 

nyársasnak néztem, Juan hatosnak mondja. Alighanem mind a ketten jól láttuk, 

és egyik szára nyársas, a másik háromágú. A cserkészösvényt keresztező friss 

nyomokból végül megállapítjuk, hogy látatlanul elzavartuk a vágásban 

tartózkodó két derék bikát is. Csapájukból látjuk, hogy futva menekültek 

előlünk a hegyoldalon egyenest lefelé. Az egyiknek igen széles, nagy nyoma 

van. Juan azt állítja róla, hogy nemcsak a területnek, hanem az egész vidéknek 

legderekabb bikája. Ez tehát éppen jó lenne nekem századiknak.

Délelőtt 10 órára érünk le a vadászházhoz. Tehát öt órát jártunk, tíz 

szarvast és négy őzet láttunk. Ma reggeli cserkészetünknek jelentős eredménye 

az a megállapítás, hogy a völgy jobb oldalán, a vágásban állandóan tartózkodik 

két nagy bika. Eddig azt hittük, hogy ezek nappalra valamerre elvonulnak, csak 

nem tudtuk, hová.

Tőlünk vagy két kilométernyire, a völgyön lefelé van egy méhésztelep. 

Ennek gondozója délben beállít hozzánk és jelenti, hogy háza fölött, a széles 

katlanban tud egy igen szép agancsú, sánta bakot. Rendesen látja egy bizonyos 

helyen, a vágásban. Erre a bakra megyek le délután 1/2 5-kor.

Egy órával későbben már ott vagyok a katlan aljában, ahonnan a bakot 

látnom kellene, mivel a méhész ma reggel és tegnap este is ott látta. A katlan 

közepébe felülről egy külön keskeny gerinc nyúlik le, állítólag ezen tartózkodik 

a bak, de hol az egyik, hol a másik oldalán látható. Hogy biztosabban járjunk, 

Jüannal a katlan jobb oldalából figyelem a gerinc jobb oldalát, közben a méhész 

a bal oldalból nézi másik oldalát. Alig negyedóra múltán alattunk, a bokrok 

között, megjelenik a méhész és integet, hogy menjünk le hozzá, majd azt 

mondja, a bak a gerinc túlsó oldalán van. Mindjárt odakerülünk mi is, és a
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katlan aljában, a cserjék között lopakodva nézünk fel a sűrűén bokros, gazos 

gerincoldalra, de a bakot nem látjuk. Egy helyben üldögélve, sokáig vátjuk, 

hogy a magas növényzet valamelyik hézagában mutatkozzék, de hába lessük. 

Nem kerül elő takarása mögül vagy pedig átvonult közben a gerincen a túlsó 

oldalra. Erre gondolva, visszacserkelünk előbbi helyünkre, de hiába 

kísérletezünk, a méhész biztosnak mondott és könnyűszerrel meglőhető bakját 

nem sikerül felfedeznünk. Úgy látszik, sántasága nem könnyíti meg az elejtését. 

Csak két őzsutát és egy szarvastehenet a borjával látunk.

Sötéttel kínlódunk a patakmederben, vízben, köveken, csúsztatóvályún 

keresztül-kasul vissza, a vadászházhoz.

Szeptember 18. (vasárnap) Az Isában a helyzet a következő: A hosszú 

völgy egész bal oldalán vadászni nem lehet, mert egyrésze járhatatlan őserdő, 

bármi út vagy ösvény híján, két helyen pedig a téli irtásban most is dolgoznak, 

fát vágnak és ölfahasábokat eregetnek le a csúsztatóba. A völgy jobb oldalának 

nagyrésze ugyancsak őserdő, ebben a hegyoldal derekán cserkészösvény vezet 

végig, de alig van benne vad. A vadászházzal szemben kezdődik a vágás és tart 

három széles hajlaton, illetve katlanszerű árkon át, fel a tetőig, az Isa-völgy 

felső végéig. Ebben a vágásban tartózkodik a vad, a nyomok tanúsága szerint 

két derék bika. További feljegyzéseimben a területnek ezt a részét röviden 

„északi vágás”-nak fogom nevezni. Jóval lejjebb, az őserdőn alul, a 

méhésztelep fölött van még egy nagy darab vágás két hajlattal. Ezt nevezem a 

„déli vágás”-nak. Mind a két vágás - ismételem, hogy a völgy jobb oldalán - 

évek óta a szarvasok kedvelt rigyetőhelye és jó bőgés szokott bennük lenni.

Most azonban a szarvasok még igen nyugodtan vannak, egykedvűen 

viselkednek, tehenek és bikák még külön járnak, érdemes bikát még nem láttam 

és bőgést még nem hallottam, noha az a hír járja, hogy a szomszédos 

területeken tegnap már volt valami kevés bőgés.

Hajnal előtt, 1/4 6-kor patyolattiszta, hideg időben, deres fehér füvön 

járva, nekivágunk a házzal szemben a hegyoldalnak. Az „északi vágás” első
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hajlatában felmászunk a cserkészösvény északnak forduló elágazásáig, 

elmegyünk a második, illetve középső hajlatban és az aljában nyugodtan 

legelésző két tehéntől és egy borjútól észrevétlenül, a tegnap már kinézett és 

elkészített helyen a földre telepedve, 6 órakor lesbe ülünk.

Kevés a cserkelésre alkalmas helyem, nem akarom ősapánkkal a vad 

számára elrontani, azért inkább többet ülünk, mint járunk.

Olyan hideg van, hogy alig várom a napsütést, de ma csalódom benne, 

mert amikor végre elér, csak vakít és nem melegít. Reggel 8 óráig helyünkön 

maradunk, bár Juan unatkozik és szeretne tovább menni.

Az egész idő alatt, két óra hosszat látunk vadat. Már útközben, helyünkre 

menet, megriasztottunk egy őzbakot. A hajlatban két tehenet és egy borjút 

értünk; ezek legelészve, ide-oda vonulva, mindvégig ott is maradnak. Később 

felülről, a galonyai határ felől, előbb két kergetőző, viaskodó, minduntalan 

egymással birokra kelő fiatal őzbak, majd három szarvas - tehén, borjú és 

nyársas - és végül még négy őz - egy suta, két gida és egy hatos bak - 

ereszkedik be a katlanba.

Ma reggel tehát hat szarvast és hét őzet láttam.

9 órára visszamegyek a vadászházba, bedurrantok a kályhába és teát 

főzök, mert bizony hideg van.

Nap közben ma nem jutok pihenéshez, mert a mai nap izgalmakkal, 

bosszankodással telik el. Először Csekonics küldönce hozza a hírt, hogy a 

terület felső végében, az Isa-pojánán birkanyáj legel. Azonnal leküldöm 

házőrző emberemet Ratosnyára, hogy ebben az ügyben Szászrégenbe 

telefonáljon és a csendőrséget mozgósítsa. Miután emberem elment, szörnyen 

megrökönyödve látom, hogy egy nagy ökörcsorda legel a házzal szemben, a 

vágásban. Lehet vagy száz ökör. Valahonnan felülről jövet végighajtották az 

egész északi vágáson, mégpedig nyolc-tíz pásztor ordítozása és ugyanannyi 

kutya ugatása közben. Sőt, ezek a törvényre, szabályra, rendeletre fittyet hányó 

vad alakok kijelentik, hogy nehány napig itt maradnak a vágásban. Csak 

hosszas perlekedés és fenyegetések után szánják rá magukat arra, hogy a
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csordát a völgyön lefelé továbbhajtsák. Igazán kiváncsi vagyok, látok-e holnap 

reggel még szarvast a vágásban.

Délután kapom a hírt, hogy a méhész a déli vágásban ma reggel megint 

látta a sánta bakot. Egyebet ma már úgysem tehetek, elmegyek ezt a bakot lesni.

4 órakor megyek el a háztól és 5-kor a bak tartózkodási helyével, azzal a 

bizonyos meredekoldalú, keskeny gerinc jobb oldalával szemben, egy kis 

mellékgerincen, nagy kőtömb mellett elhelyezkedem.

Háromnegyedóra alatt különböző távolságra hat őzet látok, a hetedik a 

sánta bak. 3/4 6-kor velünk - mellettem ül a méhész - egymagasságban, tőlünk 

vagy 150 lépésnyire, a gerinc éle alatt megjelenik és szépen keresztbe fordulva 

megáll. Háttere egy darab szikla. A méhész izgul, de csendre intem és 

fölényesen mondom: - A bak a mienk! - A puskát összegöngyölített kabátomra 

fektetve, hasalva, kényelmesen, nyugodtan megcélzóm a bakot és ... elhibázom. 

A golyó a bak hátvonala fölött a sziklába csapott. Sántítva nehány lépéssel 

feljeb ballag, megáll, ismét feltámasztva megcélzóm - ezúttal azonban bordái 

alatt, alsó szélét - és ... megint elhibázom.

Hogy miért hibáztam, egyáltalán nem tudom, nem értem. A 

tulajdonképpen csak szarvasnak való „Torpedo Ideál” lövedékkel lőttem, de 

nem tudok róla és nem tapasztaltam, hogy ez a golyó 150 lépésre annyival 

feljebb menne. A puska ugyanis 300 lépésre van pontra belőve. Ilyen 

érthetetlen, megmagyarázhatatlan hibázásom ezzel a puskámmal még nem volt.

Az út a sötét patakmederben ma háromszor olyan hosszú, keserves és 

izzasztó, mint máskor.

A patakban fölöttünk tanyázó favágók azt mondják, hogy tegnap este az 

északi vágás felső részében egy bika jól bőgött.

Szeptember 19. Reggeli cserkészet derült, deres időben az északi 

vágáson végig. Az ökrök gázolásának csúnya nyomain felül nem láttam egyéb 

említésre méltó dolgot, csak egy öreg medve nagy rakás ürülékét. Lila 

szederlekvár. A mögöttem járó Juan azt állítja, hogy magasan, a galonyai gerinc
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alatt három szarvast - tehenet, borjút és egy fiatal bikát - látott. A területnek ez a 

része tehát nehány napra el van rontva.

A Porcu felé kerülve meglátogatom Csekonics Endrét. Ő már látott egy

két derék bikát, az ő területén vígan bőgnek.

Én is hallottam ma bőgést - ez idén először - az Isa-pojánán járva, az 

északi szomszédos területről.

Egyébként ma úgy fest a helyzet, hogy alighanem abbahagyom a 

vadászást és hazautazom, mert nem tűrhetem a „Mures”-társaság 

pimaszkodását, amelynek leírása nem való vadásznaplómba. Ezenfelül Juan 

annyira beteg, hogy alig áll a lábán. Meghűlt, noha melegebben öltözik, mint 

én, és csak azt tette, amit jómagam. A tegnap reggeli kétórai lesbenülés ártott 

meg neki.

Késő délután meglátogat Szabó Jenő, és iparkodik az ellentéteket köztem 

és a Mures között elsimítani. Ezenfelül este kapom a hírt, hogy ma reggel a 

méhésztelep fölött, a katlanban volt az a bizonyos híres és hírhedt nagy bika, 

amelyet Olteanu tavaly nagy izgatottan elhibázott. Ezért egyelőre maradok és 

holnap reggel a déli vágásba megyek.

Ma délután tehát nem vadásztam.

Szeptember 20. Vadászásomban itt igen ügyes, hasznos segítőtársat 

kaptam. A méhésztelepen alkalmazott méhész, egy fiatal magyar, a déli vágást 

számomra este és reggel figyeli, ő  üzente tegnap este, hogy a telep fölött, a 

katlanban megint látta tegnapelőtt elhibázott sánta bakomat és ezenfelül nehány 

tehén társaságában egy feltűnően világosszürke bikát. Erre Juan azt a 

véleményét nyilvánította, hogy ez a bika csak az Olteanu által tavaly elhibázott 

huszonkettes lehet.

Ide tartozik annak feljegyzése, hogy Olteanu úr, a bérbeadó „Mures” 

társulat fővadászmestere, megfenyegette kísérőmet, a társulat vadőrét, Jüant, 

hogy meg ne lövesse velem, a tenilet idei albérlőjével - vagy bármikor bárki 

mással - ezt a bikát.
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A méhésztelep fölötti katlan továbbá még arról is nevezetes, hogy az 

egész környéken tudott legnagyobb agancsú őzbak báró Kemény János 

szomszédos területéről, az Ulm-pojánáról néha átjár bele. Erről a bakról is 

csodákat mesélnek, és erre is elsősorban Olteanu úr tart számot.

Mivel most itt minden kellemetlenségem Olteanu úrtól származik, mi sem 

természetesebb, hogy ezt a bikát és őzbakot szeretném meglőni.

Hajnal előtt, 5 órakor indulok Jüannal, 1/2 6-kor beszólunk a méhészért 

és negyedórával későbben fönt vagyunk a katlan déli oldalának közepe táján, 

és letelepedünk a magas gazban és málnabokrok között egy tuskó mellé.

Kisvártatva, tőlünk nem messze, a már említett kis gerinc oldalából 

valami halk zörgést hallunk, majd a bokrok között egy vörös folt jelenik meg, s 

a messzelátóval felismerem a sánta bakot. Vagy 150 lépésnyire van tőlünk, 

szépen meglőhetem, de egy darabig habozok, megzavaijam-e a környék 

csendjét lövésem durranásával, amikor bikát várok. A tapasztalat azonban 

igazolja, hogy a vad a durranástól nem fél, amíg meg nem látja az okát vagy 

szimatot nem kap tőle. Tehát megkockáztatom, mert tegnapelőtti hibázásom 

folytán ezt a bakot már csak azért is meg kell lőnöm. Ezúttal azonban töltényt 

cserélek és a kisebbik golyóval lövök. Szíve fölött, pontosan testközépen 

célzom meg, a lövés pillanatában a bak egy halk nyögést hallatt, megugrik, 

vagy 50 lépést a lejtőn keresztbe fut és úgy rémlik, hogy a bokrok és kis fák 

között elesik.

Két kísérőm, Juan és Jóska, a méhész, mindjárt érte mennek, de csendre 

intem őket és azt mondom, hogy most pedig a szarvasokat várjuk. Juan 

hitetlenkedik és nehezen törődik bele, hogy még egy darabig egy helyben kell 

ülnie. Ötpercenként javasolja, hogy menjünk valamerre tovább. 

Türelmetlensége zavarja nyugalmamat és fél óra múltán beleegyezem, hogy 

Jóska elmenjen a bakért. Eltart nehány percig, amíg a meredek lejtőn a bokrok 

és indák között elvergődik odáig. A messzelátóval nézzük és örömmel látjuk, 

hogy a bakot megtalálta és vállára veszi. De ugyanakkor vagy 200 lépésnyire 

rézsút fölöttünk, a gerincélen megjelenik egy szarvastehén. Intünk Jóskának,
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hogy lapuljon, amit rögtön megért és teljesít. Közben figyeljük a tehenet. 

Legelészve lassan lejebb kerül a gerincről, majd követi még egy tehén, utána 

egy boíjú és végül egy hamuszürke derék - még barkásagancsú - nyársas bika.

Noha beborult az ég és hűvös van, napkelte után a szél megfordul és 

fölfelé fuj, a szarvasok tőlünk szagot kapnak és iparkodnak a gerincen át 

visszamenni, ahonnan jöttek.

Ezzel befejeztük reggeli vadászatunkat, lemegyünk a méhésztelepre, ott 

szétdaraboljuk az őzbakot, egyharmada a méhészé marad, és szemergő esőben 

felmegyünk a vadászházba, ahol Csekonics Endre már vár. Lejött a Porcuból 

látogatóba. Ezért ebédre pirított őzmájat kap.

Nap közben szemereg az eső, de mire délután 4 órakor útnak indulunk, 

eláll, sőt napnyugta felé itt-ott egy darabka kék égbolt látszik.

Felmászunk a házzal szemben a hegyoldalon és közben egy tehenet, 

borjút, egy nyársas bikát és egy őzsutát látunk. Ezeket különben már délelőtt a 

vadászháztól is néztük messzelátóval. Aztán alkonyatig az északi vágásban, a 

második katlanban, ülünk lesben és még egy, magában legelésző tehenet látunk.

Érdekes, hogy most a tehenek maguk vannak vagy nyársas bikákkal 

járnak, hogy idősebb bikát társaságukban nem látni, hogy bőgést nem hallunk, 

mintha nem is szeptember végét, a szarvasbőgés legfőbb napjait élnők.

Este egy gyerek egy kis cédulát hoz a méhésztől; azt íija, hogy holnap 

korán, hajnal előtt lehetőleg menjek le hozzá, mert nála valami „szép dologra 

van kilátás”, ma este „remek látvány tárult elé” A „kilátás” és a „látvány” 

ebben az esetben alighanem valami nagy bika.

Szeptember 21. Ma egy hete jöttem fel ide. Tegnap múlt egy éve, hogy 

Moldovánkán az öreg tizenhatos bikát lőttem. Milyen jól bőgtek már akkor a 

bikák! Most hallgatnak. Az egész környékről az a hír járja, hogy nincsen bőgés. 

Különös dolog! Alighogy virradni kezd, lent vagyunk a méhésztelepen. Jóska 

már vár és azt mondja, a déli vágás északi katlanában tegnap délután 1/2 6-kor 

egy kiváló bikát látott. Ezért hívott le. Amikor hallom, hogy a bikának nem volt
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tehene, csak maga volt, mindjárt mondom, hogy hiába jöttünk, mert az ilyen 

bika csak jár-kel és nem marad máról holnapra a terület egy részén. Felmászunk 

az Isa-patakból a déli vágás északi katlanának tarvágásába, ennek derekán, egy 

gerincen fél óráig üldögélünk, majd feljebb kerülünk a cserkészösvényre, ezen 

elmegyünk a következő katlanba, s végül leereszkedünk azon a kis gerincen, 

amelyről három napja elhibáztam, tegnap eddig meglőttem a sánta bakot.

Juan igen ebül van, folyvást fojtogatja a köhögés, kísérőnek már csak 

zavar és kedvetlen is. A méhésztelepen hagyom, amíg Jóskával a völgyön még 

vagy fél kilométerrel lejjebb kerülök, hogy megnézzek egy darab irtást, 

amelyben Jóska egy kiváló bakot tud és nehány napja szarvasokat is látott. 

Ezúttal azonban semmi vadat sem érünk ott. Délelőtt 10 órára megyünk vissza 

házunkhoz. Egész reggel csak nyolc őzet - sutákat és gidákat - és egy nyestet 

láttunk.

Délután 1/2 5-kor indulunk a vadászháztól és az Isa-patak - gumitalpú 

cipőben csúszkáló embernek tulajdonképpen járhatatlan, inkább csak 

jégmadárnak való medrében, nagy köveken, vízsodorta fatorlaszokon, 

korhadó fatörzseken, vízben, sziklán mászunk, ugrálunk, tornászunk 

háromnegyed órát fölfelé, aztán a patak jobb partján felkapaszkodunk vagy 80 

lépést a hegyoldalra és a vágásban lesbe ülünk. Egy meghagyott öreg fenyő 

tövében úgy helyezkedem el, hogy a patakmedren fel s alá 3-300 lépésnyire 

ellátok. Juan fölöttem vagy 50 lépésnyire ül a szederindák között a földön, hogy 

fölöttünk a hegyoldalt és két hajlatát figyelje. Velünk szemben, a völgy bal 

odalán, sötét fenyves-bükkös őserdő, a vad valószínű nappali rejtekhelye.

Borús az idő, hűvös van, esőgalléromba burkolózom és abban 

reménykedem, hogy mielőtt besötétedik, valahol alattam, a völgyben kilép az 

öregerdőből az a nagy medve, amelynek ezen a tájon van a járása.

Vagy fél órát csendben üldögélünk, közben főképpen a patak medrét 

figyelem, s amikor időnként felnézek Juan felé, csak pörge kalapját és hátát 

látom, mert tőlem elfordulva, csak fölfelé figyel.
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Nem tudom, már hányadszor nézek Juan felé, hát egyszerre nagyot 

változott viselkedése; a türelmetlenség, az izgalom, a vadászláz szinte eltorzítja 

borostás sötét arcát, amint néma jelekkel adja tudtomra, hogy fölötte van 

valami, menjek gyorsan hozzá.

Vadászaton különösen utálom a nógatást, a türelmetlenséget, az 

izgatottságot, a kapkodást, azért haragosan legyintek kezemmel, hogy 

maradjon békességben és nyugodtan, lassan mászom a hegyoldalon feléje. 

Ámde Juan bolond, szenvedélyes és fékezhetetlen; arcát fintorítva fejével 

bólogatva, kezével integetve unszol sietségre. Közben találgatom, mi okozhatja 

nagy felindulását. Bizonyára a nagy medve legeli a szedret valahol fölötte és 

talán igen közel van hozzá. Mutogat, hogy tőlünk jobbra, a hegyoldal hajlatában 

van az a bizonyos valami, sietségemnek szörnyen fontos oka.

Szememet szaporán körbejáratva lépkedek óvatosan egyre feljebb, már 

biztosan hiszem, hogy mindjárt a nagy medvével kerülök szembe, ebben 

megerősít valahol fölöttem valami bősz morgás.

- Mi oka lehet a medvének - gondolom magamban -, hogy olyan furcsán 

és folytonosan dörmög; talán másod- vagy harmadmagával van és valami 

perpatvar van köztük. Sok a bokor, kisebb fa a vágásban, a terep is hepehupás, 

többirányban sok a takarás és alig nehány lépésnyire szabad a látás, nem sikerül 

felfedeznem, amit Juan lát. Már egymagasságban vagyok vele, kérdően feléje 

nézek, mire egyenest fölénk mutat. Ebben az irányban sem látok semmit, de az 

egymásba folyó, mélyhangú, szüntelen morgás már engem is kezd izgatni. 

Megint a tőlem vagy 40 lépésnyire térdelve kuporodó Jüant nézem, rézsút balra 

fölfelé mutat.

Végre meglátom szörnyű izgatottsága okát. Egy nagy sötét bika lépked 

ott, magában zsörtölődve, a hegyoldalon lassan fölfelé. Szinte csalódottan, 

fölényesen legyintek kezemmel Juan felé, s vállamat vonogatva adom tudtára, 

hogy ezért ugyan nem érdemes annyira megbolondulni. A bika láttára egy kis 

csalódást éreztem, mert a különös dörmögő hangok megtévesztettek és nagy 

medvét vártam látni. De Juan türelmetlenül és felháborodva integet kezével,
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hogy lőjek már. Szememhez kapom a messzelátót, egy pillantásra tudom az 

agancs minőségét - szép, nagy koronás tizes -, még egy pillanatig habozok, 

aztán a domborulat élére felért bikát a tehén hangját utánozva megállítom, és 

100 lépésről lapockája mögött, szíve táján meglövöm. Hatalmas ugrással jelzi a 

sebzést, magasan a levegőbe szökve, átveti magát egy heverő rönkön és a 

hegyoldal következő hajlatában eltűnik.

- Ott a másik! - szól Juan és felmutat tőlünk jobbra, abba a hajlatba, 

ahonnan a meglőtt bika jött. Felnézek oda, de nem látom.

- Ennél erősebb vagy gyengébb? - kérdem a hozzám sietett Jüant.

- Gyengébb - felel.

- Akkor menjen a fenébe! - mondom és haragosan szólok Jüanra, hogy 

nyugodjék már meg és máskor ne viselkedjék ilyen éretlenül, öreg vadászhoz 

nem méltó izgatottan, mert ezzel nem segít, csak zavar, ő  azonban nem érti 

nyugodtságomat, sértett pofát vág és rohanna az elesett bikát keresni, de ebben 

megakadályozom és leküldöm leshelyemen maradt holmimért, a hátizsákért és a 

bőgőtülökért. Közben magam megyek arra, amerre a bika a lejtőn lefelé futott 

és mindjárt meg is találom, 40-50 lépésnyire a rálövés helyétől. Hatalmas 

kárpáti bika, nagyagancsú, öreg, koronás tizes. Csurog róla a sár, mert éppen a 

dagonyából jött, amikor szerencsétlenségére velem találkozott. Azért látszott 

olyan sötétnek, mert egész testét és agancsát is fekete sár borítja.

Sajnálom, hogy nem készíthetek róla fényképeket, de már alkonyodik, 

nincsen elég világosság. Reggelre sem hagyhatom a fényképezést, le kell 

vágnom a fejét, mert éjjel ráakadhat a medve, valamerre elhurcolhatja és 

megsérülhet az agancs.

Századik szarvasbikám elejtésének estéjén a vadászházban három 

gyertyát égetek és hangulatos magányomban emlékezetembe idézem 33 évvel 

ezelőtt elejtett első szarvasbikám esetét. Igen nagy eset, óriási boldogság volt 

huszonkét éves koromban annak a Vas megyei hitvány nyolcasnak elejtése. A 

bögötei uradalmi akácosban lőttem 1905. szeptember 14-én, első 

golyóspuskámmal, feketelőporos tölténnyel,450-es öbnagyságú ólomgolyóval.
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Cinóberszínű, tiszta, habos tüdő vér jelezte csapáját és a rálövés helyétől 100 

lépésnyire dermedten feküdt. Örömömben alig hittem szememnek, hiszen az 

első szarvasagancs volt, amely szobám falára került.

Szeptember 22. Egyrészt azért, mert éjfélig írtam, másrészt mert szakad 

az eső, legfőképpen pedig azért, mert igen jól esik reggel takaróim alatt maradni 

és heverni, ma reggel ki sem megyek. Utóvégre nem annyira sürgős 

szarvasbikáim második századát megkezdenem, hogy egy reggel se 

pihenhessek.

Juan meg Marci, a házőrző napszámos, és a méhésztelepről felhívatott 

Jóska elmegy a bikát megnyúzni és húsát eldarabolni. Noha jó alkalom lett 

volna a szarvasdögöt a medve számára csaléteknek kint hagyni, de Juan önző 

és telhetetlen papzsák. Nem mondja, de látom, hogy a húst értékesíteni, a 

közelben dolgozó favágó munkásoknak kilónként eladni akarja. El kell 

ismernem annak a legfőbb érvének helytállóságát, hogy a mindent kifürkésző 

havasi munkások elől a bika elejtését eltitkolni nem lehet, a húst úgyis 

megkeresik és ellopják. Tehát beleegyezem, hogy a hús Juan tulajdona és áruba 

bocsássa. El is fogy egy-kettőre. Hiába, Juan ravasz fráter.

Egész délelőtt szemereg az eső. Délután ugyan eláll, de az idő borongós, 

sötétes marad.

4 órakor elmegyek a vadászháztól és 5 órára felérek a déli vágás északi 

katlanában abba a magasságba, ahol reméljük, hogy érdemes lesz lesbe ülni. Ott 

maradunk hárman - Juan, Jóska, a méhész és jómagam - sötétedésig, de semmi 

vadat sem látunk, és az egész környékről egy bika hangja sem hallik. 

Csodálatosan és érthetetlenül hangtalan az idei rigyetés.

Hogy a déli vágásban ma már másod- vagy harmad ízben még csak 

tehenet sem látunk, aggasztó dolog és Jóska ellen bizonyít. Attól tartok, hogy a 

túlbuzgó, egyrészt igen ügyes, másrészt azonban még tapasztalatlan és tudatlan 

fiatal ember sokat járkál a területen és ezzel elzavarja a szarvasokat.
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Szeptember 23. (péntek) Reggeli cserkészet az északi vágásban. 

Derengéssel a második katlanban alulról felmegyünk a cserkészösvényig, majd 

két kis hajlaton át egy főgerincig és azon fel, az Isa és Galonya között a 

határgerincre. Az idő nem valami barátságos, felhők vonulnak az égen, 

időnként kisüt a nap, majd megint vastag felhők takarják, erősen fuj a szél és 

hideg van. Előbb a galonyai vágásban látunk egy magában álldogáló nyársas 

bikát és külön egy tehenet borjával, aztán az isai oldalon egy csapatban egy 

vékonyagancsú, fiatal, páratlan koronás tízest, egy nyársast és egy tehenet 

borjával. Egész reggel csak három bőgést hallok, kettőt az Isa bal oldaláról, az 

öregerdőből, és egyet Galonyából. Találunk megint friss medveürüléket és 

farkasnyomokat.

Délben leveleket kapok hazulról, velük két vadászati meghívást, 

mégpedig egy bikára Háromszékbe, báró Wackerbarth területére, és egy bikára 

Veszprémvarsányba, a pannonhalmi főapáttól. Az utóbbi meghívásnak eleget 

akarok tenni, mert nagyszerű dolog lesz a havasokban való fárasztó mászkálás 

után egy dunántúli, könnyű területen vadászva pihenni.

Mostanában többször gondoltam arra, milyen hangulatos, élvezetes dolog 

lenne az ember testi és lelki erejét ugyancsak megviselő két-háromhetes havasi 

vadászat után valahol, dombos vidéken vagy síkságon, tarka lomberdőben az 

októberi hangulatot, az őszi szelíd verőfényt élvezni. Ez a vágyam, íme, 

váratlanul teljesülhet.

Délután 1/4 6-ra fent vagyok a déli vágás középső katlanában, azon a 

helyen, ahonnan nehány nappal ezelőtt a sánta bakot lőttem. Ugyanis Jóska ott 

ma reggel egy tehén és borja mellett bikát látott. Nem tudja megmondani, 

mekkora, igen messziről figyelte, mert eltiltottam attól, hogy a vad közelébe 

menjen.

Sajnos, a szél rontja esélyeimet, mert egyre-másra irányt változtatva, 

össze-vissza fuj.
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Jóska mellettem lapul, Juan tőlünk nehány méternyire oldalt kuporog a 

lejtőn. Mind a hárman nyakig málnabokrok, szederindák, cseijék, bokrok és 

régi korható tuskók között üldögélünk.

6 óra felé Juan integet, menjek hozzá. Kapom a puskát és hozzácsúszom.

- Mi az? - kérdem tőle.

A katlan sűrűén bokros déli oldala felé mutat és azt mondja: - Ott jön egy 

bika! - Ugyanis a magas vágás egyik hézagában látta a felénk vonuló bikát. 

Juan szokása szerint izgatott és mielőtt a bikát látom, már unszol: - Lőjön!

- Nem kell engem biztatni - felelek -, úgyis lövök, ha a bika megéri!

Látom Juan arcán, hogy nincsen kedvére, amit mondtam. Azt hiszi, az 

úri- vadász csak arra való, hogy minden vadat agyonlőjön és neki lődíjat 

fizessen. Közben a bika tőlünk vagy 150 lépésnyire kikerül takarásából és jól 

megnézhetem. Hosszú, de vékonyagancsú, fiatal, páratlan tizenkettes. Szemága, 

jégága és középága egyforma hosszú, jobb szárán fent csak villája van, bal 

oldalán a villa egyik ágán még egy kis elágazás, ilyképpen háromágú koronája 

van. Örülök neki, hogy látom, hogy nézhetem, s hogy nem bántom, de Juan ezt 

az örömömet elrontja. Néhányszor türelmetlenül rámszól, hogy: - Lőjön! 

Aztán haragjában lefekszik a fűbe és nem szól többet. Ebben az emberben is 

csalódtam; nem vadász, csak pénzéhes vadorzó. A bikában csak a 2000 Lei 

lődíjat látja, agancsának minőségét nem.

A bika keresgélve, szimatolva, a hegyoldalon keresztbe fölénk ér, szagot 

kap és ijedten egyenes hegynek tartva, az Ulm-pojána irányában elmenekül.

Késő alkonyattal ugyanazon a tájon, ahonnan a bika jött, egy tehenet 

látunk. Bőgést azonban ma este sem hallottunk. Juan sértett, durcás pofával 

kísér vissza a vadászházhoz.

Ennek a kirándulásomnak tehát ez a második péntekje sem hozott nekem 

szerencsét.

Szeptember 24. Az esztendő legjelentősebb, legérdekesebb, 

legbecsesebb napjait éljük. Ilyenkor a bikák jámak-kelnek, kóborolnak, tehenet
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keresnek, bőgnek, verekednek rendes körülmények között. Hogy az idén mi 

van, azt az ördög érti. Az ember alig lát vadat; nyugalom és csend van.

Hogy tegnap este a déli vágásban mégiscsak láttunk valamire való bikát, 

bizalmamat a terület e része iránt növeli, és virradással megint odamegyünk. 

Ámde csak egy tehén a botjával és egy őzsuta két gidájával van a vágásban.

Nem sokat időzünk ott, mert rossz az idő. Erősen fuj a szél, hideg van s a 

borulás esővel fenyeget. Felmászunk a cserkészösvényig és az Isa-völgy jobb 

oldalán, az öregerdőn át végigjövünk rajta az északi vágásig. Az ősbükkösben 

sok friss nyomot találunk, de vadat nem.

Délelőtt kiderül és melegen süt a nap.

Figyelmünk megint az északi vágás felső vége felé irányul, ahol három 

napja századik bikámat lőttem. Egy favágó munkás jött jelenteni, hogy tegnap 

délután ott egy bika sokáig bőgött. Juan is inkább ahhoz a helyhez bízik.

Ezért délután 5 órakor ugyanazon a helyen, ahol három nappal ezelőtt 

századik bikámat lőttem, lesbeülünk. Éppúgy teszünk, mint akkor. Én az öreg 

fenyő tövénél ülök, Juan fölöttem vagy 50 lépésnyire. A másfél órás les 

csendben, nyugodtan telik el. Én a völgy aljában egy tehenet látok boijával. Az 

öregerdőből jöttek ki késő alkonyattal és a patak medrén át felvonultak a 

vágásba. Juan azt mondja, magasan fölöttünk, egy gerincen, ugyancsak késő 

alkonyattal megjelent egy tehén a borjával, és a tegnap reggel azon a tájon látott 

gyenge koronás tízes, majd utánuk egy hosszúagancsú, nagy bika. Sőt azt is 

állítja, hogy mind a két bika néhányszor bőgött. Mivel Juan nálam sokkal 

rosszabbul hall, én pedig semmit sem hallottam, az állítólagos bőgést bajos 

elhinni.

1/2 7-kor azzal az elhatározással hagyjuk fel leshelyünket és vesződünk a 

patak medrében lefelé, hogy holnap virradással megint ott vagyunk. Estére 

annyira lehűl a levegő, hogy csaknem fázunk.

Szeptember 25. (vasárnap) A vadász kísérője - már annak, akinek csak 

kísérője és nem vezetője - lehet nagy segítsége, de lehet még nagyobb akadálya,
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ezer bosszúság okozója. Ha a szakavatott vadász kísérője okosabb akar lenni 

gazdájánál, ha beleszól dolgaiba, ha ellenkezik vele és irányítani igyekszik, az 

ember nem fogy ki a hangulatát rontó bosszankodásból. Ez idén, sajnos, Juan is 

ilyen okoskodó, folyvást ellenkező kísérőnek mutatkozik.

Éjjel 1/2 4-kor én ébresztem két emberemet, de 4 órakor Juan már nógat, 

hogy induljunk, noha az a hely, ahová virradással érni akarunk, csak 

háromnegyed órányira van tőlünk és csak 3/4 6-kor dereng annyira, hogy már 

valamit látni lehet. De hát ilyen embernek órája nincsen, az időt sem tudja 

számítani és beosztani, nem figyeli és nem jegyzi meg, mennyi idő telik bele, 

amíg egyik helyről a másikra megy, és vagy feleslegesen korán ér célhoz vagy 

elkésik. Ezenfelül naponta hiába magyarázom Jüannak, hogy nem szabad 

sötéttel a vad közelében járni, mert az ember látatlanul elzavarja. Jüannak 

semmi mástól nem fő a feje, csak attól, megkapja-e a 2000 Lei lődíjat a 

második bikáért is.

Végre 3/4 5-kor indulunk.

Juan rossz szokása szerint előresiet, én viszont szándékosan lassan járok, 

hogy múljék az idő és ne éljünk a kelleténél korábban tegnap esti helyünkre. 

Villany lámpákkal világítunk lábunk elé, úgy mászkálunk a patak medrében 

lassan fölfelé. Aztán, hogy annyira jutunk, hogy a lámpákat el kell oltanunk, 

mégis leülünk egy farönkre és negyedóráig várunk a derengésre.

Tegnap esti leshelyünk tájékán nem találunk vadat, azért a hegyoldal 

egyik árkában felmászunk a cserkészösvény magasságán még felül, majd lassan 

kifelé cserkelünk, a völgy felső vége felé. Közben reggeledik, a nap is felkelt és 

a hegyoldal felső részére süt. Már nem vagyunk messze az Isa-pojánától, 

amikor rézsút fölöttünk, a vágásban, egy tehenet látunk a borjával.

Juan javasolja, hogy menjünk ki a pojánáig. Ezt bajos megtennünk úgy, 

hogy a tehén és borja ne vegyen észre, de megkíséreljük. Vagy 100 lépést 

bújkáltunk a völgyben fölfelé, amikor egyszerre csak látom, hogy a tehén fut, 

utána a borjú és a sorban harmadiknak ... egy bika. Látom, hogy nem valami 

kiváló bika, de tapasztalatból tudom, hogy a havason, az óriási arányok között,
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az ember szeme néha téved és azzal biztatom magamat, hogy az agancs a 

valóságban gyakran nagyobb, mint amekkorának a nagytestű kárpáti bika fején 

látszik. Juan, szokása szerint, megint nem bír magával, nógat és unszol.

Közben a három tagú társaság fölöttünk vagy 200 lépésnyire, sokféle 

takarása mögött, megáll, a bika bőg, és alattunk, a völgy bal oldalán, az 

öregerdőben válaszol egy másik bika.

Utólag, amikor ezeket a sorokat papírra vetem, tudom, hogy ennek a 

valószínűleg erősebb, másik bikának kellett volna bőgve, az erdőben 

nekimennem. Ez a gondolatom azonban nem támadt.

Juan izgatottsága, folytonos biztatása valahogyan azzal a hatással van 

rám, hogy iparkodjam a látott bikára lövéshez jutni. Kétrét görnyedve mászom, 

óvatosan kémlelődve, de gyorsan fölfelé, igyekszem a szarvasokat meglátni, de 

ezzel kikerülök az árnyékból, napsütötte helyre jutok - ahol a levegő fölfelé húz 
-, s a következő pillanatban a szarvasok szagot kapnak tőlem, megugomak és 

előttünk vagy 200 lépésnyire keresztbe lefelé futva, a patakmedernek és az 

öregerdőnek tartanak. Különféle hangokkal, böffentésekkel kísérelem őket 

megállítani, de nem sikerül. A tehén s a borjú már bebújt a sötét fenyvesbe. Erre 

nagyot bőgök a tülökbe s ezzel sikerül a bikát az erdőszélen megállítanom. Juan 

mögöttem, a földön kuporogva megint idegeskedik és unszol, hogy lőjek. 

Türelmetlensége és folytonos beavatkozása dolgomba borzasztóan zavar. S 

amikor rászólok, hogy maradjon veszteg, úgyis lövök, ha lehet s ha kell, 

indulatosan legyint a kezével és nem palástolja elégedetlenségét.

A bika a fenyőfák alatt és között nagyrészt takartan áll és bőg. Bent, az 

erdőben bőg a másik bika. Én pedig mind a kettőt ingerlem a tülökkel.

A helyzet olyan, hogy nem lőhetek. A bika elejét egy fa törzse takaija, 

közöttünk feletávolságban egy kis bükkfa koronája akadálya a tiszta lövésnek, 

én pedig a szederindák között, a földön lapulva, nem merek mozdulni, mert a 

bika egyenest felénk néz.

A vadászos feladat a helyzetet megoldani s a bikát lövésre kapni annyira 

érdekel, hogy az agancs minőségének gondos megítélését valahogyan
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elnyomja.. Hogy négyágú koronája van, tehát tizenkettes vagy tizennégyes, azt 

már láttam, s ezért hamarjában úgy vélem, hogy hitvány agancsa nem lehet. 

Pedig a szarvasbikán - különösen a Kárpátokban - az ember ne nézzen semmi 

mást, csak a szárak hosszát és vastagságát. Ez azonban inkább agancsbírálat, 

mint vadászat. A vadászat ősi ösztöne csak a zsákmány megszerzésére hajt és 

mennél nagyobb vadászati tudás és ügyesség kell ahhoz, hogy az ember a vadat 

lövésre kapja, hogy túljárjon az eszén és érzékein, mennél kényesebb a helyzet 

és mennél érdekesebb, izgatóbb az élmény, annál jobban fokozódik a 

vadászszenvedély és marad el észrevétlenül, önkénytelenül a trófea 

minőségének vizsgálása, mérlegelése.

Nehány percnyi leskelődés után a bika megfordul és bevonul az erdőbe. 

Juan felkel a helyéről és rosszalló kifejezéssel az arcán lemondóan legyint.

- Maradjon csendben! - szólok rá, és megint tele torokkal elbőgök nehány 

változatos bikaszólamot. Ennek tökéletes sikere, hogy a bika az erdőből 

visszafordul, otthagyja tehenét, kilép a patakmeder tisztására és egyre-másra 

bőgve a hegyoldalon, a vágásban rézsút fölénk vonul, hogy a szél alá kerüljön. 

Ezzel azonban egy hajlatba jut, ahol nem láthatom. Felugróm, a gyors 

kapaszkodástól lihegve, utánaloholok, ismét meglátom és ballagtában vagy 100 

lépésről rálövök. Nagyot ugrik, megfordul, száraz fatörzsektől takartan megáll, 

majd futva menekül fölöttem a hegyoldalon rézsút fölfelé, de második lövésem 

földhöz vágja.

Még erősen vergődik és fejét emeli, amikor hozzámegyünk, és nagyon 

elszontyolodva látom, hogy ezt a bikát bizony nem kellett volna meglőnöm. 

Hitványagancsú, fiatal, páratlan tizenhatos. Ezzel felsültem, de elsősorban Juan 

tolakodó, kellemetlen s már szörnyen megunt unszolásának köszönhetem.

Levágom a fejét és levitetem Jüannal a vadászházhoz. Útközben a 

cserkészösvényről még egy csapatban három tehenet és egy borjút látok.

Ezzel a szarvasbőgés idei örömei, küzdelmei és bosszúságai számomra 

alighanem véget értek. Csak két bikát és egy medvét volt jogom lőni, s hogy a 

medvével való találkozást remélve, érdemes-e még itt maradnom, nagy kérdés.
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Ma kérdést intéztem a bérbeadó vadásztársulathoz, lőhetek-e esetleg a medve 

helyett és áráért még egy harmadik bikát. A választ mindenképpen még 

megvárom.

Délelőtt - területéről végképpen lemenet - meglátogat Csekonics. Kísérői 

lehozzák tegnap este lőtt bikája fejét. Torz, félagancsú, öreg bika. Nem szép, de 

talán érdekes trófea. Nekem nem kellene.

Délután nem megyek ki cserkelni.

Szeptember 26. Verőfényes ragyogó, hideg őszi reggel. Bánt, hogy a 

kunyhóban kell töltenem, de egyrészt nem árt egynapi pihenés, másrészt alig 

érdemes csak a medvét keresve cserkelni, hegyet mászni, ezenfelül azért sem 

mehetek el nyitott kunyhómból sok értékes holmimtól, mert mind a két 

emberemet leküldtem Ratosnyára és szükség szerint, esetleg Szászrégenbe 

postámért, hírekért s a vadásztársulattól a válaszért.

Délben meghozzák Olteanu válaszát. Azt írja, hogy az Isában nem 

lőhetek több bikát, ellenben tavalyi kedves területemnek, a Moldovánkának 

újabb bérlője, Botian községi főjegyző felkínál egy bikát 20.000 Leiért, vagyis 

700 Pengőért. Elfogadom az ajánlatot és holnap átköltözöm a Moldovánkára. 

Mégpedig egyrészt azért, mert itt, az Isában már csak medvét vagy disznót 

lőhetnék, márpedig bőgés idején medvét keresve cserkelni olyan területen, 

amelyen az ember naponta szarvasokkal találkozik és valami fene nagy bikával 

akadhat össze, és nem lőhet, tehát ilyenkor olymódon vadászni, hogy a 

szarvasokkal, a bikákkal ne törődjem, mégsem nekem való dolog. Másrészt 

örülök a Moldovánkát viszontlátni, nehány napot ott tölteni, és ráadásul megvan 

még annak a lehetősége is, hogy ezúttal találkozom azzal a híres és hírhedt 

moldovánkai nagy bikával, amelyet tavaly augusztusban láttam, bőgés idején 

azonban nem sikerült lövésre kapnom.

Az Isában utolsó cserkészetemre, illetve lesre indulok délután 4 órakor. 

Lemegyek - ezúttal Juan nélkül - a méhésztelepig, onnan elviszem magammal 

Jóskát, a völgyben még egy kilométerrel lejjebb megyek, majd jobbra
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felmászunk egy darab irtásba, ahol Jóska egy kiváló bakot tud. Ezt lessük 5 

órától késő alkonyatig, de nem mutatkozik és egyéb vadat sem látunk. 

Messziről, a terület alsó része felől hallunk egy bikát néhányszor bőgni.

Szeptember 27. Olyan nagyszerű idő van, hogy szarvasbőgésre jobbat 

kívánni nem lehet. Derült, hideg a reggel. A völgy árnyékos alján a fuvön 

fehéren csillog a dér, fent, a hegytetőkön tarka őszi verőfény. Embereim a 

messzelátóval a házzal szemben, magasan a hegyoldalon egy szarvastehenet 

fedeznek fel és mutatják nekem. Nem megyek ki reggeli cserkészetre, mert 

csomagolnom kell és úgy sincsen mit lőnöm.

Reggel 9 órakor két ló hátára kötözött sok cókmókommal elindulok az 

isai vadászháztól. Nem hiszem, hogy életemben oda visszatérek, bár a terület 

fekvése jó és biztos, hogy évenként két derék bikát s egy medvét adhat. De 

elkedvetlenítők a viszonyok a „Muresul” vadásztársulatnál.

1/2 12-re Ratosnyán vagyok, kifizetem Juan Butának és a rám 

erőszakolt, ronda, szász paraszt házőrzőnek járandóságát, elbocsátom őket, 

hamar pótolom elemózsiámban a hiányokat, ebédelek és 3/4 2-kor folytatom a 

vándorlást.

Szokatlan dolog a Ratosnya- és a Secu-patak völgyében a gyalogszerrel 

és lóháton való költözködés, hiszen ezekben a völgyekben iparvasút van, de 

beszüntették a személyszállítást, mert nemrég két kávédarálós vonat egymásnak 

rontott és nehány ember életét vesztette. Tehát gyalogolok a podgyászomat 

cipelő lovak előtt, a már jól ismert terepen, köveken, a sínek mellett és között, a 

talpfákon ugrálva, hidakon egyensúlyozva, öt óra hosszat megállás nélkül. 

Útközben találkozom tavalyi kísérőmmel, a valkalucai vadőrrel és megtudom 

tőle, hogy engem nem a Moldovánkán, hanem vele szemben, Scurtun várnak.

Mire a Secu-patak legfelső részében, csaknem a végében a 

Moldovánkával szemben, a Scurtu nevű terület aljában - már csak két-három 

kilométernyire Beszterce-Naszód határától Botian két éve épült 

vadászházához érek, sötét este lett, s bizony elfáradtam. Ma hét és fél órát
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gyalogoltam és körülbelül harminc kilométert jártam, de nem ám úton vagy 

ösvényen, hanem havasi völgyekben, patakmedrekben, változatosan sokféle 

komisz akadályon át.

Botian vadászháza pompás hajlék és fenemód jól vagyok benne az 

egyszerű, szolgálatkész román szolgaszemélyzet között. Rokonszenves, vad, 

szép havasi emberek; eredeti ruhájukban és hosszú hajukkal festői alakok.

Szeptember 28. Már ismételten feljegyeztem, hogy szeptember utolsó 

három napja régóta kabalás három napom. Ezeket itt akarom tölteni, a 

Moldovánkán, ahol még járnak igen nagy bikák. Botian emberi Ilia nevű 

vadőre és két házőrző szolgája, köztük tavalyi házőrzőm, Lirka Gligore - azt 

mondja, hogy itt fönt három nap óta hallanak három-négy bikát jól bőgni.

Más itt a hangulat, a keret, mint az Isa-völgyében, a túlnyomórészt 

bükkösben. Itt magas hegytetőkön, tiszta fenyvesekben, araszos mohán járok. 

Csak kissé körülményes a cserkelésre indulás és a visszatérés, mert ez a 

vadászház elég magasan, az egyik hegyoldalon épült, és a völgyön át kell a 

túlsó hegytetőre, vagyis a Scurturól a Moldovánkára felmászni. Amikor az 

ember már tizenöt nap óta folyvást hegyet mászik, nem örül az ilyen 

erőpazarlásnak.

Ilia is azok közé a kísérők közé tartozik, akik nem tudnak időt számítani 

és feleslegesen rövidítenék meg az ember amúgy is kevés alvási idejét. Tegnap 

este azt mondta, hogy 1/2 3-kor kell felkelnünk és 1/2 4-kor kell indulnunk. 

Arra a kérdésemre, mennyire van az a hely, ahová velem virradással érni akar, 

azt felelte, hogy másfél órányira. Erre kijelentettem, hogy csak 3/4 5-kor 

indulunk, mert csak 6 órakor virrad. Kénytelen volt ebbe belenyugodni.

A sáros földön fagyott kéreg, a pocsolyákon jégkristályok, a füvön, a 

fagyökereken, a korhadó hulladékfán fehér dér, a derült égbolton sápadtan 

pislogó csillagok és sehol egy hang. A bikák hallgatnak. Letarolt hegyoldalon 

és facsúsztatón leereszkedünk a fővölgybe, azon egy darabig a sínek mentén 

fölfelé ballagunk, majd a túlsó oldalon mászunk hegynek. Mire virrad,
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kényelmesen odaérünk a Moldovánka keleti lejtőjén abba a sok tisztással 

vegyes, ritka, fiatal fenyvesbe, amelybe Ilia egy nagy bikát tud. Azt mondja 

róla, hogy „tizenhetes”

Ismételt hosszas álldogálás, figyelés után végre hallunk ám egy bikát. 

Tőlünk vagy 400 lépésnyire ímmel-ámmal néhányszor bőg. Rászólok a 

tülökkel, mire rögtön felel. Aztán nehány perc múltán éppen csak megvillanni 

látom, amint a gyéren fenyves hegyháton át elfut. Hogy miért futott, nem 

tudom. Talán tehenét hajszolta vagy valami gyenge bika volt és megijedt 

hangomtól, az erősebb vetélytárstól. Keressük aztán a hegyháton reggel 8 óráig, 

jól ismert helyeken ahol tavaly ilyenkor Juan Butával tilosban jártunk 

eljutunk ahhoz a dagonyához, amelynél tavaly egy délután lesbe ültünk, ott fél 

órát pihenünk, végül délelőtt 10 órára visszaballagunk a vadászházhoz.

Délután nem megyek ki. Pihenek a vadászházban. Talán a tegnapi 

harminc kilométeres megerőltető gyaloglás hatása, hogy lusta és kedvetlen 

vagyok. Az is elkedvetlenít, hogy itt a vadászház olyan messze van a 

cserkelésre érdemes helyektől, hogy legalább egy órát kell völgynek és hegynek 

mászni, amíg az ember odajut, ahol szarvassal találkozhat. A cserkészet 

befejezése után pedig megint egy vagy másfél óra járásnyira van szállásától.

Délután levelet kapok Brunhuber Lászlótól. Meghív sürgősen területére, 

Dealu-Bradura, egy ajándék bikára. Egyszerre mennyi alkalom potyán bikákat 

lőni! Nem tudom, eleget teszek-e a meghívásnak. Két-három napot mégis illik 

itt töltenem, mivelhogy egy bika elejtését már vállaltam, aztán a leköltözést 

innen elő kell készíteni, egy nappal előbb lovakat rendelni, s végül Brunhuber 

vadászháza innen megint vagy húsz kilométernyire van és csak gyalog juthatok 

oda.

Ilia vadőr este felé egyedül volt kint és azzal a jelentéssel tér vissza, hogy 

nem hallott bőgést és nem látott szarvast. Ha a Moldovánka keleti oldalán 

bárhol bika bőgött volna, mi is meghallottuk volna a vadászháznál. De nem volt 

az egész tájon egy hang sem. Az idén ugyancsak hallgatnak a bikák. Ugyan ki 

tudná ennek okát megmondani?

132



Szeptember 29. Tegnap este Botian egyik embere feljött a vadászházba 

azzal a hírrel, hogy gazdája Secu-Bradon - innen egy órányira - van; annyira 

elfáradt, hogy nem tud feljönni és ott hál.

Ilia vadőrnek valami okból ma hajnalban le kell mennie Ratosnyára. 

Kihasználom az alkalmat és ma estére felrendeltetem vele a málhás lovakat. 

Elhatároztam, hogy holnap mégis átköltözöm Brunhuber területére, Dealu- 

Bradura. A bika itt is, ott is bizonytalan; itt 20.000 Leibe kerül, ott ajándék.

Mivel Ilia nincs itt, sógorával, Lirka Gligoreval megyek reggeli 

cserkészetre. Hajnal előtt, 5 órakor indulunk, mégpedig nem a Moldovánka felé, 

hanem ellenkező irányba, a Curta nevű területre, mert ott éjjel állítólag egy bika 

néhányszor bőgött. Botian tegnap feljött embere volt kint hallgatózni és 3 óra 

tájt hallotta a bőgést. Ha igaz!

Bosszantóan nagyot járunk. A ház mögött egy darabon felmászunk az 

irtásban, aztán leereszkedünk egy mély árokba, túlsó oldalán sötét ősfenyvesben 

felkapaszkodunk egy magas hegyoldalon, azon túl is egyre öreg fenyőerdőben 

menetelünk hol lefelé, hol fölfelé. Ötnegyed órai gyaloglás, keserves mászkálás 

után kérdem kísérőmtől, hová a fenébe megyünk, hol keressük a szarvasokat. 

Azt mondja, csak itt, az öregerdőben és nehány kis tisztásán. Összeszidom, 

hogy ekkorát járva ilyen haszontalan helyre hozott, ahol sem út, sem ösvény, 

ahol nem lehet zajtalanul járni és az ősfenyvesben 50 lépésnél tovább nem lehet 

látni. Gligore mentegetőzik és bizalmasan közli velem, hogy Botian úr 

rendelkezése szerint kellett engem ma reggel erre a bitang helyre irányítani.

Tehát becsaptak! A Moldovánkán ma reggel bizonyára Botian maga 

cserkel és engem onnan el kellett hárítani. Örülök, hogy megrendeltem a málhás 

lovakat és holnap innen elmegyek. Ismét egy reménnyel szegényebb, de egy 

tapasztalattal gazdgabb lettem.

Az ősfenyves egyik kis tisztása szélén letelepedünk és időnként bőgve, 

egy órát várakozunk és leskelődünk hiába. Aztán visszafordulunk és lassan 

cserkelve, 9 órára a vadászházhoz érünk.
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Egész reggel egy hangot sem hallottam és csak egy őzsutát láttam 

gidájával. Derült, csendes, reggel hideg, később enyhe idő van, az égbolton egy 

kis felhőfoszlányt sem látni.

Délután egy különc Botiantól nehány sor írást hoz, amelyben rendelkezik, 

hogy csak menjek oda, ahol reggel jártam, töltsem az éjszakát egy kalibában, 

üljek este és reggel egy kis tisztáson a sózónái lesbe, mert arra két nagy bika és 

egy őzbak is jár. Ez azt jelenti, ne menjek a Moldovánkára. Nem kérek ebből a 

mulatságból; a házban maradok és írogatok.

Estére beállít a vadászházba Botian, mentegetőzik és magyarázkodik, 

hogy Olteanu közlése téves volt, a Moldovánkán nem vadászhatok, mert ott 

most egy német fizetővendég vadászik. Ellenben egy reggeli cserkészetre 

holnap csak menjek még a Moldovánka keleti oldalára, mert ma este ott egy 

nagy bika bőgött és ő, mármint Botian, intézkedett, hogy a német vendég 

holnap reggel még ne jáijon arra. Botian községi főjegyző úrral tanácsos 

békességben lenni, különben is nagyon szeretném a moldovánkai nagy bikát 

viszontlátni, azért elvállalom, hogy reggeli cserkészetre odamegyek.

Szeptember 30. (péntek) Ma kétszeresen kabalás napom van; péntek és a 

szarvasbőgés három legjelentőseb napja közül a harmadik. A siker reményével 

és előérzetével indulok el hajnal előtt, 3/4 5-kor a vadászháztól.

Nem tudom, nézi-e vagy nem nézi, látja-e vagy nem látja a moldovánkai 

nagy bika a birodalmával szemben lévő hegyoldalon azt a mozgó és rézsút 

lefelé, a patakmedernek lebegő fénypontot, villanylámpám fényét. Aligha látja 

ilyen messziről, s ha netán látja, aligha tudja, hogy az neki szól és halálos 

veszedelem.

Ötnegyed órai fársztó kapaszkodás után virradással fent vagyunk - már 

jómagam és Gligore nevű román kísérőm - a Moldovánkán, a vágásban, illetve 

nehány éves irtásban, amelyben nincsen más, csak rengeteg méteres gaz, 

főképpen málnavessző és füzike, köztük és bennük temérdek pusztuló, korhadó 

hulladékfa, egyes elszáradt álló fák és itt-ott egy csoport élő fenyő. Sokat
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néztem ezt a vágást és néhányszor meg is fordultam benne - tilosban járva - 

tavaly ilyenkor.

6 órakor letelepszem egy helyre, amelynek tájékán a nagy bika állítólag 

járni szokott, hallgatózom és nézegetem a keleten lángvörös felhőket. Ma éjjel 

ugyanis beborult az ég s a nap a látóhatár alól festi vörösre a darabos felhőzetet.

Alighogy helyemre értem, csakugyan megszólal a bika valahol messze 

fölöttem, a vágásban, majd öt percenként egyet-egyet bőg. Fél óráig várom és 

figyelem, hogy felém tart-e, de úgy hallik, hogy tőlem nagyon messze a lejtőn 

egyenest lefelé vonul. Erre otthagyom leshelyemet és nehány kis fenyőtől 

takartan, odalopakodom egy kis domborulatra, ahonnan a vágás területén 

messzire ellátok. Onnan a messzelátóval keresem az időnként egyet morduló 

bikát. Nagysokára meg is találom. Szügyét egyenest felém fordítva, egy 

nagyobb fenyőcsoport fölött látszólag magában áll. Noha legalább 450 

lépésnyire van tőlem, szembetűnő oldalról látott, vastag, fekete agancsa. 

Ágainak számát ilyen messziről nem tudom határozottan megállapítani, de úgy 

nézem, hogy bal koronája négyágú, ellenben felén fordított jobb szára felső 

végén csak nagy villát s ennek hátsó ágán még egy kis ágat, vagy bütyköt 

látok. Ezt a koronáját olyan jól látom, hogy le tudnám rajzolni és alakja 

önkénytelenül emlékezetemben marad.

Habozok, hogy ilyen borzasztó messziről megkockáztassam-e a lövést, 

mégis hozzákészülök a nyugodt, pontos célzáshoz. Egy előttem keresztben 

heverő fatörzsre teszem összehajtogatott esőgalléromat, ráfektetem a puskát és 

mögéje hasalva, a célzótávcsövön át nézegetem a bikát. Még egyre 

szoborszerűen, mozdulatlanul egy helyben áll. Várom, hogy keresztbe fordulva 

oldalát mutassa. A szügyön lövést nem akarom ilyen messziről megkockáztatni.

A bika egyszerre megfordul és a lejtőn sietve lefelé lépked. Hogy 

megállítsam, rábőgök. Erre alatta, a kis fenyvesből kikerül három-négy tehén és 

ugyancsak szaporán lépkedve, tőlem rézsút távolodva, a vágásban fölfelé vonul. 

A bika utánuk fordul és nyomon követi őket. Én meg a távcső célzókeresztjével 

követem, várva, hogy megálljon és keresztbe forduljon. Ámde csak ballag,
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egyre ballag a nála sokkal kisebb tehenek után, s a távolság köztünk egyre 

növekedik. Nem lőhetek, mert csak farba lőhetném. A hatszoros nagyítású 

célzótávcsővön át még igen jól látom.

A szarvasok megint egy fenyőcsoporthoz érnek, ott megállnak, s a bika 

egy kis terepemelkedésen végre oldalt fordulva megáll. Ekkor a célzókereszt 

vízszintes szálával háta felső szélét takarva, megérintem a ravaszt s a lövés 

durran. Fekvő helyzettemből rögtön felülök és szabad szemmel odanézve, 

ijedten látom, amit az erősen nagyító célzótávcsővön át észre sem vettem, hogy 

lehetetlen távolságra, körülbelül 700 lépésre lőttem. Gyorsan szememhez 

emelem a messzelátót. A bika, mintha a lövéstől meg sem ijedt volna, még 

nyugodtan áll a helyén, majd lehorgasztja fejét, lassan elfordul és bevonul a 

fenyvesbe.

Bosszant, hogy elragadott a vágy s a szenvedély, hogy egyáltalán lőttem, 

de a Kárpátokban olyan ritka és olyan nehezen elérhető az alkalom valóban 

kiváló bikára lőni, hogy az ilyesmi megesik az emberrel. Noha semmi 

reményem, hogy a golyó a bikát elérte, s inkább azt hiszem, hogy rajta jóval 

innen a földbe csapott, vadászos kötelességemet teljesítve, az úgyszólván 

járhatatlan vágáson át elvergődöm a rálövés helyére és annak környékét 

igyekszem alaposan megvizsgálni. Ebben jó segítségem szemfüles kísérőm, a 
jószemű Gligore.

Ámde egyrészt nem értünk egyet a rálövés helyének megállapításában - 

Gligore másutt véli, mint én -, másrészt olyan helyen kell keresnünk, ahol a 

magas gazban heverő sok hulladékfa, száraz ág, tuskó, gyökér és az irtás 

alkalmával kiselejtezett és helyén maradt, eldarabolt sok rönk között minden 

lépés kockázatos, körülményes feladat. Nem találunk egyáltalán semmit, mint 

ahogyan meggyőződésem szerint nem is találhatunk.

Reggel 9 órára megint ott vagyunk Scurtun, a vadászháznál és elmondom 

az esetet emberei társaságában a ház tornácán talált Botiannak, de úgy veszem 

rajta észre, hogy már tud a dologról. Bár igen messziről, de jó messzelátójával 

végignézhette a völgy egyik oldaláról, a ház tornácáról, mit mívelek odaát, a
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moldovánkai oldalon, a jól látható vágásterületen. Velem szemben furcsán 

hallgat, a Moldovánka felé nézve, embereivel valamit románul behatóan 

tárgyal, csak annyit értek beszédjükből, hogy a Moldovánkával összefüggő 

valami utasítást kapnak tőle. Látom, hogy valamit tudnak, amit előttem 

eltitkolnak.

Reggelizem, csomagolok, holmimat a közben odaérkezett málháslovakra 

rakatom és 3/4 11-kor útnak indulok, lefelé, a Secu-völgybe.

1/2 2-kor a Secu- és a Tihu-patak egymásba torkolásánál vagyunk, onnan 

a Tihu-völgyében megint fölfelé menetelünk, majd az Istina-árokba fordulva, 

kapaszkodunk meredeken hegynek, és délután 3 óróra a Dealu-Brandu nevű 

hegytetőn, Brunhuber vadászházához érünk.

Délután 5 órakor a vadászháztól tíz percnyi járásra Brunhuber Lacival 

felülök egy magas lesállványra. Előttünk és mögöttünk egy-egy darab tisztás. 

Nincsen rajtuk egyéb, csak rengeteg szederinda és köztük az irtás idejéből 

megmaradt fehéresszürke, korhadó jókora fatuskók, rönkök és a földön heverő 

elszáradt fenyővázak, valami állati csontváz bordáihoz vagy óriási gereblyék 

fogaihoz hasonlóan, a szeder lombjából kimeredő megfehéredett, napszítta 

ágaival.

A két tisztás között, közvetlenül alattunk, fiatal fenyők és bükkfák 

sűrűsége. Távolabb köröskörül a szó legtökéletesebb, vadregényes értelmében 

őserdő. Mindenféle korú és nagyságú fenyők és bükkfák, hol sűrűbben, hol 

ritkábban egy-két éves, araszos facsemeték, sudár fiatal fák és hatalmas öreg 

faóriások, közöttük pedig mindenfelé kidült, korhadó és már elkorhadt, 

mohaborította fahullák.

Amikor az ember ebben a vadászparadicsomban jár, az ösvény sarában 

széles bikanyomokat lát, itt-ott medveürülékre bukkan, hol császármadár, hol 

szalonka, hol uhu nagyságú uralbagoly kel előtte szárnyra.

A lesállványon ülünk és várakozunk. Nagy a csend, sokáig egy hangot 

sem hallunk, pedig erre a fennsíkra minden oldalról messziről elhallatszana a 

bőgés.
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Fél órai várakozás után belebőgök a tülökbe, és nehány perc múltán 

messziről felel egy bika. Megint bőgök, a bika ismét felel és hangja lassan 

közeledik. Kelet felől, az öregerdőben tart felénk. Rövid időközökben szólunk 

egymásnak, a bika minden megszólalásomra rögtön felel. Közben nem messze 

tőle rázendít még egy bika, sőt távolabb egy harmadik is. Párbeszédünk egyre 

izgalmasabbá válik, bár nem értem a bika nyelvét, sőt ebben az esetben a 

magamét sem. Csak olyanokat mondok, amilyeneket ilyenkor a bikáktól 

hallottam.

A terület gazdája ámulva élvezi a dolgot. Azt mondja, ilyet még nem 

hallott.

Egyre sűrűbben bőgünk egymásra, s a hangja szerint alkalmasint haragvó 

bika gyorsan közeledik. Már nincsen messzebb tőlünk 80-100 lépésnél, és 

lessül hol kerül elő a tisztás szélén sűrűbben álló fiatal fenyők mögül. De 

megállt, egy helyben zörög, agancsával csapkod és nagyokat bőg. Aztán a 

közelben tehenek rövid bégetését is halljuk.

Lassan alkonyodik, fokozatosan sötétedik, a bika vagy negyedóráig egy 

helyben van, s ha nem volna közöttünk sűrű fenyőcsoport, biztosan 

meglőhetném és bőgésem sikere tökéletes volna. Ámde nem mutatkozik olyan 

helyen, olyan résben, ahová a lesállványról látok. Hiába ingerlem változatos 

hangokkal, véleményem szerint izgató szólamokkal, hol morgással, hol 

makogással, hol ráordítással, 70-80 lépésnél közelebb nem jön és nem kerül ki a 

takarásból.

Végre a világosság annyira fogytán van, hogy nincsen célja további 

perlekedésünknek, egymás izgatásának, abbahagyom a bika ingerlését és már 

csak a létrán lemászásunk és távozásunk halk neszét palástolva, bőgök egyet- 

egyet félhangon, röviden, aztán, hogy már elég messzire elkerültünk, hallgatok 

el végleg.

Brunhuber el van ragadtatva, ilyet még nem élt. Azt mondja, hallót már 

vadászokat bőgni, de sohasem ilyen hangosan és biztosan, ennyire közel a 

bikához és sohasem hallotta a bikát így felelni.
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Az élmény mulatságos volt, de a siker, sajnos, elmaradt. Kirándulásom 

harmadik péntekje és egyébként is kabalás napom tehát nem vált be.

Október 1. Hajnali 3/4 6-kor megyek el a vadászháztól. Kísérőm a 

„Mihály” névre hallgató öreg vadőr. Derült, csendes idő van, s mire tegnap esti 

élményünk színhelyére, a szederindás tisztásra érek, megvirradt. Tegnapi 

bikánk még vagy megint ott bőg, ahol az este hagytuk, a szedres tisztáson túl, 

vagy tőle balra.

A szél nyugat felől, jobbról fuj, a bika előttünk délkeleti irányban van, 

tehát egy balra kanyarodó ösvényre térünk, hogy, bár nem szél ellen, de 

legalább oldalról kapott széllel menjünk a bika felé.

Mihály jól cserkel, nem hallom mögöttem léptei neszét. A bika időnként 

egyet-egyet bőg, s a távolság köztünk lassan rövidül. Az ösvény széles árkon 

vezet át, s amikor túlsó oldalán felkapaszkodtunk, egész közeiről hallom a 
bikát.

Az erdő a fennsíknak ezen a dombhátán gyéren fás bükkös, aljnövényzete 

csaknem embermagasságú málna és derékig érő szeder. Egyszerre vagy 70 

lépésről meglátom a bika agancsát és rögtön tudom, hogy ezt a bikát meg kell 

lőnöm. Ámde az agancsa eltűnik. Megfordulok, kísérőmnek intek, hogy 

lapuljon, fiatal bükkfák lombjától takartan lopakodom még nehány lépéssel a 

bikához közelebb és vagy 60 lépésről megtint meglátom, de csak agancsát. 

Ugyanakkor a jobb oldalamon, a kiskabáton kívül lógó tülök előre csúszik s egy 

halk koppanással hozzáér a kabátomon belül, nyakamról alálógó, de kicsúszott 

messzelátóhoz. Rémülten látom, hogy a bika a koppanást meghallotta. Felém 

fordulva néz. Tövig gallyas törzsű, fiatal bükkfa mögött állok és lombjának egy 

kis hézagán át látom a bika agancsát, homlokát, szemét és orrát. Minden egyéb 

részét a leveles málnahajtások takarják. A puskát már ráfogtam, de lábujjhegyre 

kell állnom, hogy a lombnak arcomnál valamivel magasabb hézagán át 

célozhassak. De az a baj, hogy nem tudom, mit célozzak meg. Bikát fejbe nem 

lövök, orra alatt még a nyakát sem látom, s hogy miképpen áll, merre van a
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teste, milyen helyzetből fordította felém fejét, orra alatt hogyan, merre van 

alakjának folytatása, nem tudom.

Ilyen helyzetben lőni nem szabad! Ezt jól tudom, mégis elragad megint a 

szenvedély, a zsákmányszerzés vágya, hiszen évek múlhatnak el, amíg ilyen 

pompásagancsú bikával megint összeakadok. Már egy-két perc óta célozgatok, 

lábujjhegyen állva, orra alá és látom, hogy a helyzet már nem javulhat, csak 

végképpen káromra változhatik meg, mert a bika a körülötte álló bükkfák sok 

lombja mögé mindjárt eltűnik.

Azzal a fohásszal, hogy bár sikerülne ez a lövés, leeresztem a célzótávcső 

irányzékát mélyen a bika orra alá, a málnalombba, ahol szügyét gondolom, és 

meghúzom a ravaszt. A lövés durran, az agancs lebukik egy pillanatig azt 

hiszem a bika elvágódott, de máris rohan sokféle takarása között és mögött a 

málnában, szedresben, bükklomb mögött és egy másodperc alatt eltűnik. Futása 

olyan, mint a sebzett bikáé, mégis rögtön tudom, hogy nagy baj van. A szügyön 

lőtt bikának helyben kell elvágódnia.

Elszontyolodva, de még remélve, a rálövés helyére megyek és megkapom 

magyarázatát, miért láttam olyan keveset a bikából. Kis mélyedésben állt egy 

csoport különösen magas málnahajtás mögött. Ezt megint szokásos 

balszerencsém rendezte el ily módon. Vért nem találunk, amit még nem veszek 

rossz jelnek; a kis öbnagyságú golyó, ha csak nem horzsolva tépte fel a húst, 

nem okoz rögtön vérzést.

Nem könnyű dolog a bika csapáját követni, mert sok a szarvasok nyoma, 

gázolása és törése a növényzetben.

Körülbelül 80 lépésnyire a rálövés helyétől egy kis gomba fehér tetején 

egy vércseppet fedezek fel, majd tovább három-négy lépésnyire, valamint a 

csapán visszafelé is két-három lépésnyire még nehány élénkpiros, pépesen sűrű 

vércseppet találok és azt mondom Mihálynak, ne folytassuk a keresést, ki tudja 

milyen lövése van a bikának, hagyjuk békességben megbetegedni.

Ami ezután következik, a vadászélet jellemző tartozéka, senki sem 

állíthatja, hogy boldogító, kellemes része, sem azt, hogy mindenkor mentes tőle.

140



Szörnyű bizonytalanság, töprengés, tépelődés, a remény, a lemondás, önvád, 

magyarázkodás, mentegetőzés és megint csak a hol feléledő, hol elvesző 

remény váltakozása.

Hogy teljék az idő, nagyot járunk a terület távoleső, déli részébe. Sűrűén 

bozótos, széles árok oldalában felülünk egy magas lesállványra, ott egy óra 

hosszat üldögélve, leskelődve, időnként bőgök, de nem felel a bika és különben 

sem látok semmi vadat, csak odamenet egy szalonka kelt előttem szárnyra.

1/2 7-kor lőttem a bikára és 1/2 10-kor vagyunk megint a rálövés helyén 

és hozzáfogunk a nyomozáshoz. Ugyanakkor megered az eső, nehány percig 

megöntözi az erdőt, majd eláll.

Csodálatosképpen több vért, mint amennyit mindjárt a lövés után 

találtunk, nem tudunk felfedezni. A bika ősapájának mindössze hét-nyolc 

lépésnyi darabján van nehány vércsepp és azon túl semmi. Most kellene ide 

véreb, de nincsen. Csekonics már hazautazott a magáéval és Marostordában 

használható vérebről nem tudok.

Tehát csak gondolomra és találomra kereshetünk, ami az őserdőnek 

ebben a szörnyű össze-visszaságában, ahol a sok egymáson heverő korhadt 

tuskótól, rönktől, széldöntötte öreg fák törzsétől, a földből kifordult, égnek 

meredő gyökérzettől, a sok és helyeként sűrűén nőtt fiatal fenyőktől, a gödrös, 

hepe-hupás terepen nyolc-tíz lépésnél tovább nem lehet látni, valóban szörnyű 

veszodség. Másfél óráig mászkálunk ebben a tömkelegben ide-oda, egyre 

jobban elcsüggedve, aztán végképpen reményvesztetten megyek vissza a 

vadászházhoz, kegyetlenül megbüntetve könnyelműségemért, hogy a bika 

látatlan testrészére kockáztattam meg a lövést. Csak Mihály, a vadőr nem mond 

még le, még bízik és reméli, hogy a bikát megtalálja.

Délben egy küldönc még tegnap kelt nehány sor írást hoz Bitiantól. Közli 

velem, hogy tegnap reggel a Moldovánkán elhibázott - illetve fél kilométernél 

messzebbről bizonyára meg nem lőhetett - bikám csapáján vért talált, sőt egyik 

embere a vánszorgó sebzett bikát látta. Ebben az állításban zsarolási kísérletet 

gyanítok. Nélkülem utólag amit ellenőrizni nem tudok megállapítják a
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vércsapát azzal a szándékkal, hogy ezen a réven bizonyos összeget fizettessenek 

meg velem. A Botian-Olteanu féle üzérkedő társas cég ebben az esetben 

alighanem csalódni fog, de sikerült neki amúgy is siralmas mai hangulatomat 

még jobban elrontani.

Mihály délután Sándor nevű fiával folytatja a keresést, de semmit sem 

talál. Közben Brunhuber Lacival elmegyek egy távolabbi árokba, s ott a 

lesállványon töltöm a nappal utolsó óráját. Messziről hallunk nehány bőgést, de 

közelünkben nem mozog semmi. Sötétedéssel a vadászház felé menet három 

bikát hallunk a területen bőgni.

Október 2. Már nem vadászom, csak elbabrálom az időt, és valami igen 

keveset még reménykedem, hogy sebzett bikám mégis megkerül. Mihály és fia, 

a két vadőr, egész délelőtt keresi. Közben serétespuskámmal a vállamon 

Brunhuber Lacival sétálok a terület északi részén, vizsgálódom, tájékozódom és 

fényképezek. Nagyvadat nem látok, ellenben sok nyomot, és egy szalonkát 

röptetünk fel. Délben megjönnek a vadőrök. Nem találtak mást, csak a rálövés 

helyétől vagy 300 lépésnyire, egy árok aljában, ahová a bika a fennsíkról 

lement s ahol átvonult a túlsó oldalra, még egy-két csepp vért. Úgy mondják, 

hogy a bika alighanem átment báró Kemény János ilvai területére. Elszomorító 

befejezése ennek a vadászkirándulásomnak! Ajándékba kaptam egy kárpáti 

bikát - ami manapság valóban nagy ritkaság - és ilyen haszontalan módon 

vesztettem el.

Ha ezt a bikát, illetve agancsát valamikor megtalálják, húsz év múlva is 

ráismerek, hiszen lövésem előtt elég közelről jól láttam. Alighanem tizenkettes. 

Nem nagy a terpesztése, színe inkább sárgás, mint sötét, kissé befelé hajló 

koronájában arasznyi vagy még hosszabb három, esetleg egy rövidebb 

negyedik, egyirányban, körülbelül párhuzamosan álló ág van. Hogy van-e 

jégára azt nem tudom. Tehát koszorúalakú agancs; legfőbb ismertetőjele 

koronaágainak feltűnő hossza, közös iránya és befelé hajlása. Hátha még 

megkerül valamikor!
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Délután Lacival a terület déli részében nagyot sétálunk, vadat nem látunk, 

bőgést sem hallunk. Ellenben Mihály vadőr Brunhubeméval a terület északi 

részében járt; ők három bikát hallottak bőgni közelükben.

Október 3. Reggel 9 órára - ugyancsak kedvetlenül - minden holmimat 

becsomagoltam és a szép vadászház verandáján ülve várom a málháslovakat 

leköltözésemre. Vagy 300 lépésnyire a háztól szorgalmasan bőg egy bika. Az 

utóbbi napok tapasztalatai arra vallanak, hogy ez idén a szarvasok rigyetése és a 

bőgés későbben van, mint szokott rendesen lenni, vagy pedig - ahogyan Klőzel 

mondja - rendes időben van, ellenben az elmúlt két évben volt rendellenesen 

korán. Tavaly és tavalyelőtt ilyenkor ezen a vidéken, a Maros jobb oldalán, már 

egy hangot sem lehetett hallani.

Megjönnek a lovak. Tulajdonosuk jelenti, hogy a Moldovánkán lőtt 

bikám fejét levitték Ratosnyára, szállásomra. Derék tizennégyes!

Szinte meghökkenek és hamarjában nem tudom, mit gondoljak. A csalás 

gyanúja gyengül. Már nem állítólagos vércsapáért akarnak pénzt kapni. 

Tizennégyes bikára lőttem és ilyen bika frissen levágott fejét hozták el nekem. 

Nemigen lehetne a Kárpátokban rendelésre - csalás szándékával - éppen a 

Moldovánkán, ahol olyan kevés a vad s az ember hetekig nem jut lövéshez, 

máról holnapra éppen tizennégyes, derék bikát lőni. Ezenfelül nem is adná ide 

még Botian sem - aki szenvedélyes vadász és trófeagyűjtő - a maga derék 

trófeáját 20.000 Leiért. A viszonyokat és idevaló embereket jól ismerő 

Brunhuber is már biztosan hiszi, hogy a dologban nincsen csalás. Alig várom, 

hogy lássam az agancsot. Azt hiszem, ráismerek. Noha 400-450 lépésről néztem 

oldalról, a jobb szár alakját jól láttam.

1/2 10-kor igen vegyes érzelmekkel búcsúzom Dealu-Bradutól, aztán 

Brunhuberékkal és személyzetükkel az Istina-árkon leereszkedem a Tihu- 

völgyébe és 3/4 11-re Secun vagyok. Ott báró Bánffy Lászlóval találkozom, aki 

a Valkalucában egy gyenge tízes bikát, egy nőstény medvét és egy disznót lőtt, 

egy állítólag derék bikát sebzett és szintén lefelé tart. Egész kíséretem, illetve
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társaságom gyalog megy tovább, én Bánffyhoz csatlakozom, megvárom a 

követkző tehervonatot és azon utazom le Ratosnyára.

Délután 1 órakor az erdőhivatalban átadják nekem a moldovánkai 

bikafejet. Jobb oldaláról nézem, ahogyan ott fönt, a Moldovánka keleti oldalán, 

a nagy vágásban láttam, s már nincsen kétség bennem, hogy elhibázottnak vélt 

bikám fejét kaptam meg, noha az agancs nem olyan kiváló, amilyennek 

gondoltam. Csak azon nem győzök csodálkozni, hogy ilyen hihetetlen nagy 

távolságról, körülbelül 700 lépésről mégis meglőttem. Dehát hallottam már az 

efféle lövedékeknek hasonló csodálatos képességéről.

Páratlan tizennégyes. Ha páros és két centiméterrel hosszabb volna, 

éppen elérné a bomzérmes minőséget; így azonban csak 177.5 pontja van.

Moldovánkai kísérőm, Lirka Gligore elmondja a bika megtalálásának 

körülményeit:

Botian két vadőre szeptember 30-án reggel a scurtui vadászház 

tornácáról, messziről, végignézte cserkészetünket, látott bennünket, látta a 

szarvasokat, amikor lőttem és mindjárt jelentette gazdájának, hogy a bika 

elmaradt a tehenektől és egymaga, lassan ballagott tovább. Scurturól való 

elköltözésem után Gligore a két vadőrrel visszament a rálövés helyére, illetve 

tájékára keresni. Találtak egy kis vért, de a csapát követni nem tudták. Másnap 

folytatták a keresést és a rálövés helyétől körülbelül 200 lépésnyire, rátaláltak a 

bika maradványaira. Hátsó felét már elfogyasztotta a medve. A sebzés még meg 

volt állapítható; a bika a golyót testközépen kapta és a tüdő is kapott belőle.

Bármilyen szigorúan ítélem meg mindig a magam dolgát és óvakodom 

attól, hogy gyűjteményembe nem belevaló trófea kerüljön, ezen az eseten már 

nem találok kételkedni valót.

Ilyen a véletlen szeszélye! Megsebzek egy bikát 50-60 lépésről, s az nem 

kerül meg, ellenben elhibázni vélek egy bikát körülbelül 700 lépésről, és fejét 

utánam hozzák.
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Október 4. A mai nap eltelik a már megbüdösödött három koponya 

kifozésével és becsomagolásával és még egy kis reménykedéssel, mert 

Mihály vadőr két segéddel még egyre keresi a Dealu-Bradun megsebzett 

bikámat.

Holnap indulok haza.

VESZPRÉMVARSÁNY (Veszprém megye)

Október 8. Letelt a szarvasbőgés ideje, véget értek a velejáró örömök, 

bosszúságok, küzdelmek, remények, sikerek, csalódások és - a Kárpátokban - 

igen nagy fáradságok és nélkülözések. Ratosnyáról való elutazásom előtt, utolsó 

éjjel - október 4-én éjféltájt - hallottam utoljára bőgést.

A szarvasbika a legbecsesebb, legpompásabb vad elejtésének 

lehetősége azonban számomra ez idén még nem múlt el végképpen, mert a 

pannonhalmi főapát meghívása folytán itt még lőhetek - ha ugyan sikerül - egy 

bikát.

Itt, a Bakonyban a szarvasok rigyetése jóval előbb is ér véget, mint a 

havasokon. Ilyenkor itt a bikák már elcsendesedtek, megnyugodtak, hallgatnak 

és kevesebbet jámak-kelnek, de ha a szerencse kedvez, találkozhatok még 

valami derék bikával, sőt talán még olyan is akad, amelynek érdeklődését 

bőgésemmel sikerül felkelteni. Ebben reménykedve jöttem ma ide.

Nagyon kedvemre való a bőgési évadnak ez a befejezése, ez a kényelmes, 

bármi fáradság nélkül való vadászás a Bakonynak ezen az enyhén dombos, 

kocsival is könnyen bejárható részén, a nagy szakértelemmel kezelt, pompásan 

berendezett területen. Kitűnően vezetett cserkészösvények, a legalkalmasabb 

helyeken épült lesállványok és barátságos vadászház kényezteti el itt az embert, 

nem kevésbé a vadászás legkényelmesebb módja, a barkácsolás, a Kárpátok 

zord vadonsága és a kegyetlen hegymászás után.

A vadászás itt enyhe, élvezetes, csaknem lustító pihenés a Kárpátokban 

töltött hetek után.
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Délután 4 órakor negyed órával megérkezésem után a vadász 

kényelmére jól megépített és berendezett vadászhajlék előtt kocsira szállók és 

Somogyi erdőőrtől kísérve, barkácsolni indulok. Hol cseres-tölgyes, hol 

bükkös-gyertyános szálasokban döcög a kocsi a dimbes-dombos, árkos-völgyes 

terepen fel s alá. Helyenként gazos, bokros kis tisztásokra jutunk ki, 

leereszkedünk egy mély árokba és felkapaszkodunk - illetve a lovak húznak fel

- egy hosszú lejtőn.
Mindenütt szemembe ötlenek a bikák jelenlétének bizonyítékai, a 

megdörgölt fák és a mostanában is látogatott dagonyák. A szarvasok azonban 

nem mutatkoznak, noha az időjárás vadászatunknak nagyon kedvez; nap 

közben esett az eső, délután kiderült és jócskán hűvös van.

Három helyen látunk vadat, mégpedig egy őzsutát gidájával, majd még 

egy sutát két gidával és végül két igen hitvány agancsú, fiatal, nyolcas bikát. 

Ezek a Kárpátokban látott nagytestű bikákhoz képest szánalmasan gyenge 

alakok.

Amikor visszajövünk a vadászházhoz, 6 óra felé már sötétedik.

Október 9. (Vasárnap) Az erdőben csak 1/2 6-ra virrad meg annyira, 

hogy a vadat meglátni, rendesen megnézni és meglőni lehet. Ugyanakkor ér ki a 

faluból a vadászházhoz a barkácsoló kocsi; felszállunk rá - már jómagam és 

Somogyi erdőőr - és elindulunk.

Beledöcögünk az enyhén hűvös októberi reggelbe. Az erdő még 

nagyobbára zöld, de a földön már bőven van frissen hullott haraszt. 

Gyalogszerrel már bajosan lehetne cserkelni; zörögne a haraszt az ember lába 

alatt.

A kocsi bükkös rudaserdőben, széles dombháton át, majd rövid lejtőn 

levisz a győr-veszprémi országútra. Az ellenkező irányból jövet, tőlünk oldalt 

vagy 150 lépésnyire, éppen egy fiatal bika lépett ki az útra. Megáll a szélén, 

nehány másodpercig haboz, majd sietősen átterem rajta és a fiatalosban eltűnik.
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Egy darabbal odébb befordulunk az uradalmi erdőnek az országúton túl 

eső nyugati részébe és barkácsolunk. Órák hosszat rendületlenül barkácsolunk. 

Öregerdőben, szálasokban, lécesekben, fiatalosokban, bozótos tisztások mentén, 

hol cseres-tölgyes, hol bükkös-gyertyános erdőben, magas dombtetőn, mély 

völgyben, a helyenként bizony meredek domboldalakon, hol kínosan 

kapaszkodva, hol erősen fékezve, ereszkedve, jáijuk kocsin az erdőt és 

keresünk lőhető, illetve elejtésre érdemes bikát.

Közben egyre jobban foglalkoztatja agyamat a kérdés, milyen bikát 

ítélhetek ezen a területen és vidéken elejtésre valónak.

Kényes a kérdés, de érdekes. A felelet itt lassanként megérik bennem. 

Rávilágít, milyen szemmel, milyen fokozatosan változó ízléssel nézem a 

szállásom kis szobája falán lógó négy szarvasagancsot. Tegnap este - még a 

Kárpátokból bennem maradt igényekkel és felfogással, illetve hangulattal 

fitymálóan lebecsültem azt a három nyolcast és egy nyársast. Aztán, hogy azok 

a jelentéktelen agancsok egyre jobban emlékezetembe idézték azt a régi időt, 

amikor még nem sokat törődtem az agancskiállításokkal, még nem méregettem, 

nem „pontoztam” az agancsokat, amikor csak az volt a célom és feladatom, 

hogy bikát lőjek természetesen lehetőleg az öregebbekből és a siker 

emlékére, valamint otthonom díszítésére agancsát a falra akasszam, 

érdekességük és viselőjük elejtője számára becsességük felfogásomban 

fokozatosan növekedett.

Kísérőm elmondta, hogy az előttem itt vadászott vendégek egyike egy 

derék koronás bőgő bikára azért nem lőtt, mert agancsa kis terpesztésű volt. 

íme, a kiállítás miatt, a pontszámra vadászó ember! Pedig a fajta nemesítése 

miatt - mivel a nagy terpesztésű agancsot tartjuk szebbnek - éppen ezt a nem 

szép vagy nem kívánatos agancsú bikát kellett volna elejtenie, hogy kifogásolt 

tulajdonságát ne örökítse.

Ha minden vadász - már aki szarvasbikát lőhet! - csak az elejthető bika 

agancsát nézi, mégpedig csak abból a szempontból, nyerhet-e vele díjat a
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kiállításon, a fajta minősége fokozatosan romlik. Márpedig ez az igazi 

vadásznak sem feladata, sem célja.

Tehát milyen bikát lőjek?

Elsősorban természetesen lehetőleg szép, nagy agancsát, de ha ilyen 

nemsokára nem akad, másodsorban - de éppolyan örömmel és a vendéglátó 

területgazda iránt készséggel bármilyen agancsú öreg vagy megvénült, 

hanyatló bikát, harmadsorban selejtezni való fiatal bikát, negyedsorban pedig ... 

valamilyen bikát, mert utóvégre vadászni jöttem ide, nem pedig agancsokat 

bírálni, ezenfelül itt nem úgy van ám, mint a Kárpátokban, ahol nagy kár 

éretlen, fiatal bikát lőni; itt sok a szarvas és az állományt a szaporodás 

arányában apasztani kell oly módon, hogy minden korú bikát, tehenet és boíjút 

kell évente lőni. Ezért itt, a Bakonyban „valamilyen”bikát is lőhetek, ha nem 

akad nagy agancsú, sem öreg hanyatló vagy selejtes. Tehát vadászom, keresek 

bikát, célom, hogy túljárjak az eszén, szépen, tisztán oldalba lőjem és 

ráfektessem a hozzá hasonló színű frissen hullott harasztra, szarvasbőgés után, 

októberben a vadászat legszebb hónapjában.

Aztán másképpen vadászik és válogat ám az ember, amikor a 

szarvasbőgés idejére, két-három hétre a Kárpátokba utazik - csak másodsorban 

a nagyszerű pompás keret miatt elsősorban mégiscsak valami kiváló 

minőségű trófeát, óriási agancsot remélve, és másképpen válogat, amikor bőgés 

után hívják meg egy bika elejtésére és erre csak két-három napot szánhat.

Ily módon tanakodom magamban és igyekszem magamnak felelni arra a 

kérdésemre, ugyan milyen bikát - ha bikákkal találkozom - ítéljek majd elejtésre 

valónak.

Visz, dobálva, rángatva, düledezve visz a kocsi az erdőben a hepehupás, 

gidres-gödrös dombokon fel s alá, és helyenként bizony meg kell rajta 

kapaszkodnom, hogy le ne forduljak róla.

Találkozunk a szarvasoknak egy nyolc tagú csapatával; tehenek, borjak, 

egy hatos bika és két nyársas verődött össze. Félnek a kocsitól - talán valami
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rossz tapasztalatuk volt vele -, közeledésünkre átugrálnak előttünk a haraszt, fu 

és moha alatt már alig látszó, régi szekércsapán és elfutnak.

Később, másutt egy tehenet a borjával és egy nyársas bikával látunk 

együtt.

Végül az országútról, vagy 200 lépésről, a bozótos öregerdő egyik 

hézagában egy derék nyolcas bikát látok. Habozok, meglőjem-e; azok közé a 

bikák közé tartozik, amelyek előbbi felsorolásom, illetve osztályozásom szerint 

csak negyedsorban lőhetők. Mivel itt még három vadásznapom van, ma még 

nem bántom.

Hajnali 1/2 6-kor indultunk, 1/2 10-re érünk vissza a vadászházhoz, tehát 

négy órát barkácsoltunk és összesen tizenhárom szarvast láttunk.

Ki kell használni az időt, azért délben 11-től 1-ig felváltva cserkelünk és 

három lesállványon üldögélünk. A tülökkel bőgve megkísérlek valami bikát 

megszólaltatni vagy megmozdítani, de nem hallunk semmit és nem látunk 

egyebet egy rókánál. Ez az egyik lesállványtól vagy 80 lépésre a nyiladékon 

állva, figyelmesen hallgatja bőgésemet. Már ismeri az efféle hangokat és nem 

tart tőlünk.

Délután 3 órától este 6-ig megint barkácsolunk. Az országúton túl, a 

terület nyugati részében járunk. Egy darab csepőtés, gazos, ritka lécesben hat 

szarvas mellett halad el a kocsi. Lemaradok róla és nehány cseije lombjától 

valamennyire takartan, alig 50 lépésről nézegetem őket. Van köztük egy 

érdekes bika és megint habozok, meglőjem-e. Páratlan jégágas derék nyolcas. 

Aránylag igen hosszú és elég vastag az agancsa. Úgy vélem, nem fiatal bika, 

valószínűleg egyéni tulajdonsága, hogy nem hajlamos a sokágúságra. De ez 

csak feltevés; lehet hogy mégsem idős bika és valamikor derék koronás agancsa 

lesz. Viselkedése nem vall érett korra; az idős bikák ilyenkor, bőgés után, már 

nem törődnek a tehenekkel, nem szegődnek melléjük, ez csak a nász örömeitől 

elesett fiatal bikák szokása. Alighanem ez is a fiatalabbakból való; inkább nem 

bántom.
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Későbben ritka, koros szálasban egy magányos bikára akadunk. Puszta 

helyen, szabadon, keresztbe fordulva, vagy 80 lépésről figyeli a kocsit. 

Leugrom egy fa mögé és a messzelátóval jól megnézem az agancsát. Derék ... 

hatos. Fiatal bika.

Amikor esti szürkületben a vadászház felé tartunk, nem messze tőle hat 

szarvas ugrál át előttünk a széles nyiladékon. Csak azt látom, hogy egyikük, a 

sorban az utolsó, bika.

Ma délután tehát megint tizenhárom szarvast és ezenfelül négy őzet is 

láttam.

Október 10. Tegnap este a kocsis bejelentette, hogy ma reggel csak 8 

óra felé tud kijönni a vadászházhoz, mert egyik lovát meg kell patkoltatnia. 

Ezért a hajnali barkácsolásról le kell mondanom. Nem bánom a dolgot, úgyis 

szándékom volt egyszer-kétszer a vadászháztól délre és nyugatra eső fiatalosok 

és sűrűségek között leskelődni, hátha az öregebb bikák most arrafelé pihennek, 

kerülik a világosabb helyeket és egyikük talán valamelyik nyiladékon látható.

1/4 6-kor hogy gyengén virradni kezd, a vadászháztól délre vagy fél 

kilométernyire, a széles, hosszú nyiladékon felülünk a lesállványra. Csendes, 

hangulatos enyhe a hajnal. Nyugat felől a telihold világít az erdőre, s mire 

nemsokára leáldozott, felkelt a nap és megragyogtatja előttünk a fiatalosnak 

már igen tarkán sárguló, vöröslő lombját.

6 órakor tőlünk vagy 180 lépésnyire a vadászház felé egy nyársas bika 

lép ki a nyiladékra és ott sokáig egy helyben álldogál. Rajta túl egy róka 

bogarászik vagy egerészik a nyiladékon.

1/2 7-kor ugyanott és ugyanabból az irányból, mögöttünk a bükkös 

szálasból jövet, egy fiatal nyolcas bika jelenik meg a nyiladékon. Nem sokat 

késik rajta, tovább vonul nyugatnak, a fiatalosba.

7 órakor lejövünk a lesállványról és fél órát a fiatalosban, ösvényeken és 

régi szekérutakon cserkelve, még két magas lesállványról nézünk szét. Az
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utolsó állványról néhányszor bőgök is, de nem felel, nem jelentkezik, nem 

mutatkozik semmi.

8 órára a kocsi a vadászházhoz ér. Mi már várjuk, mindjárt felszállunk rá 

és barkácsolni indulunk.

Az éjjel megváltozott az idő, tisztára kiderült és délelőtt olyan melegen 

tűz a nap, hogy szinte kellemetlen. Ma vígan lehetne meztelenül napozni, de 

erre, sajnos, nem érek rá. Bikát akarok lőni, tehát meg kell keresnem, későbben 

pedig, déltájt, naplót kell írnom.

Ebben a nyári verőfényes időben nem remélek szarvasokkal találkozni, 

csak hagyom magamat - szó szerint - árkon-bokron, keresztül-kasul, ide-oda, fel 

s alá, össze-vissza cipelni, mert hátha valahol mégis egy derék koronás bikára 

akadunk.

De bizony nem akadunk!

3/4 11-kor a terület keleti részében, a bükkös szálerdőben, egy mély 

árkon fölfelé döcögve, jobbról, magasan a domboldalon négy szarvast látunk. 

Tőlünk vagy 100 lépésnyire álldogál két tehén, egy boíjú és egy derék villás 

nyolcas bika. Hosszú az agancsa, hosszúak az ágai, de vékonyszárú. Sajnálom 

és talán restellném is meglőni, pedig már kezdem belátni, hogy valami ilyenféle 

bikát kell meglőnöm, ha nem akarok üres kézzel, siker nélkül hazamenni. Ezt a 

bikát azonban ezúttal még eleresztem. Ha még egyszer talákozom vele, 

meglövöm.

1/2 12-kor a vadászháztól északra, a hosszú nyiladékon, ragyogó, meleg 

napsütésben egy tehén legel a borjával. Nekik kell hajtanunk. A kocsi elől csak 

nehány lépésnyire húzódnak be a nyiladékról a lécesbe, megállnak és 

nyugodtan néznek bennünket, amint mellettük elhaladunk.

Délután 3-kor nyomasztó melegben ülünk a kocsira és kezdünk 

barkácsolni. Az a szándékom, hogy megkeresem és lehetőleg meglövöm a 

délelőtt látott villás nyolcast. Sikerül is rátalálnunk azon a tájon, ahol délelőtt 

láttuk. A mély árok aljából vesszük észre, magasan, a meredek part fölött, 

tőlünk vagy 100 lépésnyire. De a fák lombja és egy fatörzs annyira takarja,
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hogy csak fél feje és agancsának jobb szára látszik. Előbb a kocsival és a 

kocsiról kísérelem meg, hogy többet lássak belőle, de akárhonnan nézem, nem 

merem megkockáztatni a lövést, mert csak keveset látok belőle, azt is leveles 

gallyak takaiják.

Leszállók, a kocsit elküldöm, hogy a vad nem nyugtalankodjék miatta, és 

várom, hogy a helyzet javamra megváltozzék. A bika elindul és lassan 

lépkedve, az árok fölött egymagasságban maradva, elballag. Az ellenkező 

irányban, az árok alján, tőlem vagy 100 lépésnyire álldogál az erdőőr és rajta túl 

a kocsi. Intek nekik, hogy jöjjenek vissza felém, mert a zörgős haraszton 

gyalogosan el sem mozdulhatok helyemről, csak a kocsival mehetek a bika, 

illetve a szarvasok után, ugyanis közben láttam, hogy még négyen vannak, 

ahogyan délelőtt voltak.

A kocsi elindul, zörögve közeledik felém, erre a szarvasok megriadnak, 

illetve bizonyára csak a vezértehén fog gyanút, a két tehén és a borjú a meredek 

parton, tőlem 60-70 lépésre, egyenest leront az árokba és túlsó oldalán felfut a 

dombra, a bika pedig eszeveszetten száguldva, követi őket. A dombtetőn, 

tőlünk 120 lépésnyire a szálfák között nehány másodpercre még megállnak, de 

már annyira nekilódultak a futamodásnak, hogy mindjárt folytatják és szemünk 

elől tűnnek.

Ily módon a bika megmenkült. Ezúttal meg akartam lőni, de nem sikerült. 

Kicsit restellkedem és bosszankodom a kudarc miatt, bár nem mondhatom 

veszteségnek, hogy ennek a bikának az agancsa nem lett az enyém.

Folytatjuk a barkácsolást és a délben látott tehénnel és borjúval ismét 

találkozunk. A heverő tehén fel sem kel a helyéről, amikor 40 lépésnyire 

döcögünk el mellette, csak a borjú idegeskedik miattunk és tipeg nyugtalanul a 

tehén körül.

Leereszkedünk a lécesen át az országúira és átmegyünk a terület túlsó 

részébe. Ott hamarosan ráakadunk egy magányos bikára. A lécesnek gazos, 

szederindás, bokros tisztásán álldogál. Első rápillantásra látom, hogy elég 

hosszúszárú agancsa van. Tőle 60 lépésnyire lemaradok a kocsiról, hogy nehány
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sűrűbben álló kis fa lombjától takartan szemügyre vegyem, de amint a kocsi 

továbbhaladt, a bika lefekszik és már csak agancsa felső felét látom. Sajnos, 

csak hatos, de annak kiváló. Agancsa nem vastag, de igen hosszú, fekete, 

ágvégei fehérre csiszoltak. Szeretném megnézni az alakját, hogy valamennyire 

korára következtethessek, de fejét sem látom, sőt még azt sem tudom biztosan 

megállapítani, tényleg hatos-e, nincs-e jégága. Mielőtt lefeküdt, nagytestűnek 

néztem. Agancsa hatosnak szokatlanul nagy, talán azok közé a bizonyos 

javíthatatlan kevéságúak közé tartozik, de ezt állítani nem merem. Sokáig 

álldogálok egy helyben és várom, hogy a bika felkeljen, de csak agancsát 

forgatja ide-oda, amint minden irányban nézeget. Nem tudok vele mit kezdeni, 

múlik az idő, alkonyodni kezd, végre óvatosan egyet oldalt lépek, hogy jobban 

rálássak, de a bika a halk zörejt meghallja, csülökre kap és meglép. Nem 

bánom, hogy megmenekült tőlem, mert aligha lőttem volna rá, csak jobban 

megnézni szerettem volna. Hátha már nem fiatal és golyót érdemel!

Még negyed órát barkácsolunk, de több vadat már nem látunk.

3/4 6-kor vörösen kel a hold.

Október 11. Simon erőőr tegnap este jelentette - talán csak mesélte -, 

hogy a vadászházas hosszú nyiladék és az országút között a sűrű fiatalost 

kettészelő keresztnyiladékon egy derék koronás bikát látott. Ezért hajnalban 1/4 

6-kor ezen, az országútra hirtelen lejtő nyiladékon a lesállványra ülök és 

várakozom, hátha Simon bikája ma reggel még arrafelé tartózkodik és kijön a 

nyiladékra. Ezt azonban egy óra hosszat hiába várom. Csendes, derült, hűvös 

őszi reggel virrad rám, hangulatát fokozza a keleten még magasan álló 

sárgásfehérre sápadt hold. Vadat a lesállványról nem látok, 1/4 7-kor lejövök 

róla, lemegyek az országúton rám várakozó kocsihoz, felszállók és áthajtatok a 

terület túlsó részébe. Ott három óra hosszat, vagyis délelőtt 1/2 10-ig 

barkácsolunk, amit csak lehet, végigkeresünk, kutatunk, eljutunk a terület 

nyugati hatrára és végighajtatunk a szentlászlói és varsányi urdalmi erdők 

között, a völgyön.
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Noha egy fia szarvast sem találunk, csak nyolc őzet és az erdőőr 

csodálkozására, mert csak Gézaházáról jött vadaskerti szökevények lehetnek - 

két muflonjuhot látunk, nagyon élvezem ezt a reggeli barkácsolást. Az idő 

csupa derű és verőfény, az erdő festői szépségű, a lehetőség egy derék bikára 

akadni és az engedély, illetve a meghívás a bikát oldalba lőni, a vadásznak 

nagyszerű érzés.
Nem is unalmas, nem egyhangú órák hosszat az erdőben kocsikázva 

szarvasokat keresni. Hiszen a környezet képe egyre változik s a terep okozta 

nehézségek miatt az embernek állandóan résen kell lennie. Hajmeresztően 

meredek domboldalakon ereszkedünk le vagy kapaszkodunk fel és különben is 

sokhelyütt bármi út vagy csapa híján össze-vissza járunk a szálasokban; 

csodálom a kocsis ügysségét és készségét, ahogyan a fák között baj nélkül 

elkormányozza a kocsit. A rúdtörés minduntalan csak egy hajszálon múlik. 

Valóban árkon-bokron át járunk és szinte hihetetlen, hogy sehol meg nem 

rekedünk. A kocsiülésen maradni és le nem fordulni róla, külön 

tomászügyesség.

Hol sűrűbb fiatal szálasban, hol ritka öregerdőben, hol bükkösben, 

gyertyánosban, hol cseresben, tölgyesben, majd lécesekben, rudaserdőben vagy 

bozótos fiatalosban járunk, kanyargunk, forgolódunk ide-oda. Legszebb most az 

öreg bükkös tarkasága; vörös haraszt borítja a földet, világosszürke és 

mohazöldes a fák törzse és sárgászöld a lombja. A nap az erdő minden részét 

teleszórja tarka kis fényfoltokkal és ezüstösen csillogtatja a sok pókhálót s a 

fuvön a tenger pókszálat és a sokféle gizgazon, a szederendák és cserjék 

levelein a harmatot.

Nagyszerű ilyenkor gondtalanul az erdőben barangolni, akár kocsin, akár 

gyalogosan és csak vadászni! Még abban sincsen éppen nagy hiba, ha az ember 

nem lő semmit, bár a cél egy bika elejtése.

A barkácsolás most szükségszerűség, mert a zörgős haraszton 

gyalogszerrel járva, az ember már messziről elzavarna maga elől minden vadat.
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1/2 10-kor visszajövünk a terület keleti részébe és keressük azt a nyolcas 

bikát, amelyet tegnap délelőtt nem akartam, délután pedig már szerettem volna 

meglőni. Nem találjuk sehol.

1/2 11-kor végre ma először szarvasokra akadunk. Sajnos 

nyugtalanok, bizalmatlanok és elkotródnak a kocsi elől, mielőtt lőhetnék. Egy 

boijas tehén körül három fiatal bikát látok, amint a fák között bújkálva, előlünk 

menekülnek. Nem sokat bánom, hogy nem lőhettem, silány agancsú, fiatal 

nyolcas bikák voltak; lehet, hogy tizes is akadt köztük.

1/2 12-re a kocsival a vadászházhoz érünk. Somogyi és Simon, a két 

erdőőr nagyon ajánlkozik, hogy csendes terelés céljából megjáiják, 

megzavarják a fiatalost azon a tájon, ahol Simon tegnap estefelé állítólag azt a 

koronás agancsú bikát látta. Ráállok az ajánlatra, mindjárt elgyalogolunk a 

vadászház és az országút között a fiatalosba és három hajtást sorjában két 

lesállványon várok meg. Olyan csoda azonban nem történik, hogy valami derék 

bika felém jöjjön. Az erdőőrök a sűrűségben felzavamak egy bikát, Somogyi 

közelről látja és azt mondja, agancsának vége hosszúágú villa - tehát nyolcas 

vagy tizes -, zörgését hallom is, de nem jön ki a nyiladékra.

1/2 1-re térünk vissza a vadászházhoz. Ma délelőtt tehát 1/4 6-tól 1/2 1- 

ig, hét és egynegyed órát vadásztam. Azt mondom, hogy az efféle barkácsolás 

fárasztóbb a cserkelésnél, azon felül egészségtelen is, mert össze-vissza rázza az 

ember gyomrát és beleit.

Délután - ahelyett, hogy belátnám ennek a vadászatnak céltalanságát és 

hazamennék - 3/4 3-kor megint kocsira ülök és sötétedésig, vagyis 3/4 6-ig 

barkácsolunk. A háztól keletre a szálasokban semmit sem találunk, később, 5 

óra után, amikor már gyengén alkonyodni kezd, az országúitól nyugatra, a 

hegytetőn, a sokféle aljnövényzettel teli, csepőtés, gazos szálasban alig 30 

lépésre közelítünk meg három heverő szarvast, egy gyenge hatos bikát, egy 

tehenet és boíjút. Egyet kerülve, másodszor is melléjük hajtatok, megállítom a 

kocsit és nézegetem a bikát. Ezt azonban csak nehány másodpercig tűri, 

felugomak és elfutnak. Ezenfelül csak egy őzet láttunk, semmi egyebet.
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Az országútról hazaküldöm - már a faluba - a kocsit és gyalog megyünk a 

bükkös lécesen át, fel a vadászházhoz. Útközben, már sötéttel, közelről hallunk 

disznókat összezördülni, sivítani és röfögni.

Október 12. Ma estére okvetlenül haza kell mennem. Azért ma reggeli 

barkácsolásom ezúttal itt utolsó kísérletem. Nem sokat bízom hozzá. Nem 

hiszem, hogy ezen az ezer holdas területen most valami derék koronás bika 

tartózkodjék. Azok alighanem elvonultak a nagyobb és csendesebb szomszédos 

uradalmi erdőkbe. Simon vadőr az itt töltött négy nap alatt ugyan két ízben 

jelentette, hogy koronás bikát látott, de ezt a már kellemetlenül bőbeszédű 

embert nem nézem biztosan szavahihetőnek. Ha a területem egy-két idős bika 

tartózkodnék, azt hiszem, már észrevettem volna belőlük valamit, de nyomaikat 

sem láttam.
Úgy vélem, okosabban cselekedtem volna, ha a vadászást itt már tegnap 

délben befejeztem és hazautaztam volna és ma reggel a hivatalba mennék. De 

annyira kellene ehhez a kedves kirándulásomhoz a méltó befejezés, emléknek 

valami szarvasgancs, hogy hazautazásomat huszonnégy órával alighanem 

nagy feleslegesen - elhalasztottam.

A kocsi még sötéttel jön a vadászházhoz, s amikor virrad, 3/4 6-kor már 

lent vagyunk az országúton. Közben gyorsan beborult és cseperegni kezd az 

eső. Különben is olyan hűvös, csaknem hideg van, amilyen első reggel volt.

Aztán délelőtt 10 óráig a terület nyugati részében barkácsolunk. Ennek 

keleti lejtőjén, a rendszertelen ligetes, csepőtés, foltosán változó 

keverékerdőben vagy 60 lépésnyire közelítünk meg két fiatal bikát. Nyolcasok, 

de úgy nézem, még csak második agancsukat viselik. Nincsen kedvem - még 

selejtezés vagy apasztás céljából sem - ilyen gyermekbikárt lőni.

Jóval későbben ugyanezen a tájon egy magányos bikára akadunk. Alig 40 

lépésnyire tőle megállítom a kocsit és nézegetem. Ez meg páratlan tizes. Bal 

szára rendes hatos, jobb szára jégágas, villás tizes. Fél méteres, vékonyszárú 

agancsa nekem innen és ezúttal nem kell. Különben is ezt sem nézem
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idősebbnek harmadfélévesnél. Szerettem volna innen emlékül egy agancsot 

hazavinni, de ezt a kis bikát nem tudom agyonlőni.

Ezenfelül még csak egy őzsutát látok a gidájával.

Délelőtt 10-től 12-ig a vadászháztól keletre, az árkos-völgyes szálasokban 

barkácsolunk, de nem találunk vadat. Ezzel a vadászást itt befejeztem; délután 

Ravazdon át hazautazom.

A szarvasbikáknak a lőhetőség szempontjából való osztályozása tehát 

csak elméleti okoskodás volt, sem nagy agancsút, sem hanyatló öreget, sem 

selejtes fiatalt nem kaptam, a „valamilyen” bikákat pedig sajnáltam és 

restelltem volna agyonlőni. Ily módon mégis agancs nélkül megyek haza.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Október 16. Kék az ég, zödek a vetések és rétek, sárga-, barna-, vörös-, 

és zöldtarka az erdő, száll az ökömyál, csillog a réteket hálószemen beborító 

tenger pókszál, és olyan melegen tűz a nap, hogy ingujjra vetkőzve vadászunk, 

illetve álldogálunk és várjuk a hajtásokat. Mert a hajtóvadászat nem egyéb, 

csak várakozás és lövöldözés. Aki ezenfelül még mesterkedik is, hogy többet 

lőjön társainál, az nem rokonszenves szereplő társasvadászaton és 

nemodavaló.

Az októberi első hajtóvadászat Felsőbabádon az esztendőnek 

legderűsebb, leghangulatosabb efféle vadászmulatsága. János eszményi 

területgazda; az általa rendezett társasvadászat minden részében tökéletes siker.

Délelőtt 10 órától késő alkonyaiig, vagyis 1/2 6-ig amikor 

tulajdonképpen már lőni sem lehet - vadászunk. Hatan vagyunk puskások és 50 

a hajtónk. Tíz hajtásban 89 fácánkakast, két tyúkot, 43 nyulat, három foglyot, 

egy erdeiszalonkát, egy harist és egy örvösgalambot, összesen 140 darabot 

lövünk.
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Rám ma nagyon gyengén jött a vad; csak 14 fácánkakast, 11 nyulat és 

egy foglyot, vagyis huszonhat darabot, az egy puskásra eső átlagnál nem sokkal 

többet lőttem.

FELCSÚT (Fehér megye)

Október 23. Délelőtt 11-től délután 4-ig Kozma Jenő birtokán hol 

kukoricásokban, hol csenderesekben négyen puskások tíz hajtóval rajvonalban 

bokrászunk. Aránylag igen kevés vadat találunk. Az összes eredmény csak 

kilenc fácán, hat nyúl, két fogoly és egy erdeiszalonka. Ebből én három fácánt 

három nyulat és a két foglyot lőttem.

Reggel 1/2 9-kor indultam hazulról és este 1/2 9-re megint otthon 

vagyok.

Egy héttel ezelőtt még olyan meleg idő volt, hogy Babádon vadászva, 

ingujjra vetkőztünk, ma azonban olyan hideg volt, hogy vadászat után jólesett 

betérni a fűtött, meleg szobába.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

November 3. Ma egy hosszú mezei hajtással kezdjük, aztán egész nap 

csak elszáradt, zörgős nádasokat, zsombikosokat hajtatunk. A táj képe már 

egészen megsárgult, megszürkült, a távoli háttérben az erdő is már csak vörös 

és sárga. Az idő azonban enyhe, derült, süt a nap, csak az északi szél fuj 

hűvösen. Babádi, igen helyes szokásszerint ma is csak nyolcán vagyunk 

puskások, és 50 a hajtónk. Tíz hajtásban összesen 35 nyulat, 58 fácánkakast, tíz 

foglyot és két rókát lövünk. Ebből én négy nyulat és 13 kakast lőttem.Többet 

jegyezhetnék fel, ha velem lett volna Tommy kutyám, mert nehány kakasom és 

egy foglyom elveszett a nádban.
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November 12. Hajtóvadászat a pannonhalmi főapátság ravazdi 

erdőgondnokságának illaki pagonyában kisvadra. Takács Zsigáék ezt a 

vadászatot nagykedvesen olyankor és oly módon rendezik, hogy mint 

nézőközönség Erzsi is részt vehet rajta. Tegnap este értünk ide.

Fiatal szálas és léces akácosokat, cseres-tölgyes vágásokat, fiatalosokat és 

szálasokat hajtatnak meg.

Borongós, szürke, késő őszi nap. Enyhén hűvös, csendes az idő, a már 

nagyon megcsupaszodottt fákról még egyre hullanak, alászállingóznak az 

elszáradt levelek, zajongnak a hajtok és egyre-másra durran a puska.

Az ugyancsak lövöldöző erdőőrökkel együtt húszán vagyunk puskások és 

50 a hajtónk. A tizenkét hajtásban összesen 95 nyúl, 20 fácánkakas, öt róka és 

két erdeiszalonka esik.

Feltűnően sok a róka és kevés a szalonka.

Nekem nem jó napom van, gyéren jön rám a vad, nehány kakast 

indokolatlanul elhibázok és megserétezek, és egy lelőtt kakasomat a hajtok nem 

hozzák ki a sűrűségből. Ezért a magam eredménye ma csak hét nyúl.

PESZÉR (Pest megye)
November 19. Nehány évvel ezelőtt voltam itt egyszer Ágoston Manó 

vendége egy haj tó vadászaton. Azóta nagyot változott a világ, a zsidó 

vadászbérlő szerződését érvénytelenítették és a területet házikezelésbe vették. 

Ma a királyi család vagyonkezelősége rendezi, mint területgazda, a vadászatot.

A homokbuckás, igen változatos, vegyes erdőben 160 hajtóval és 18 

puskással igen nagy kiterjedésű erdőrészeket hajtatnak meg. A példásan 

megrendezet hét hajtásban 94 mezei nyúl, 25 üregi nyúl 303 fácán, három róka, 

hat erdeiszalonka és két fogoly, összesen 432 darab esik.

Nekem ma egészen komisz napom van; alig jön felém a vad - az egyik 

hajtásban például el sem sütöm puskámat -, néhányszor csúnyán hibázok is, 

úgyhogy mindössze csak három mezei nyulat. két üregi nyulat, 16 fácánt és egy

RAVAZD (Győr megye)
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rókát, vagyis 22 darabot lövök, ez, sajnos, kevesebb az egy puskásra eső 

átlagnál.

Az időjárás nagyszerű, nincsen hó, sem fagy, sem eső, sem sár; a csupasz, 

szürke erdőben, enyhe, borongós, csendes őszi hangulatban vadászunk.

Este parasztszekéren elhajtatok a peszéri erdőtől 23 kilométernyire lévő 

Felsőbabádra.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

November 20. (Vasárnap) A szokásos kedves hangulatban és rendben kis 

erdei hajtások 50 hajtóval és kilenc puskással. Ma hidegebb van, mint tegnap 

volt; reggel deres a fű és a ködben éppen csak annyira lehet látni, amennyire 

lőni lehet. Később eloszlik a köd, de egész nap borongós, szürke, nyirkos marad 

az idő. Az ember érzi, hogy közeledik a tél. Ma jobb napom van, mint tegnap 

volt, az egy puskásra eső átlagnál jóval többet lövök, bár nehány indokolatlan 

hibázásom ma is van. A mai összes eredmény 124 darab, mégpedig 29 nyúl, 15 

fogoly, 72 fácánkakas és nyolc erdeiszalonka; ebből én hat nvulat. két foglyot, 

12 fácánkakast és egy szalonkát, vagyis 21 darabot lőttem.

December 4. Késik a tél. Napok óta esett az eső, csak ma reggelre állt el. 

A babádi homokon ilyenkor nincsen sár és vígan lehet vadászni. Az idő 

azonban nem valami kellemes, mert erősen fuj a hideg szél.

Jancsi egy vonalhajtást rendez a mezőn, aztán 15 erdei hajtást. Tizen 

vagyunk puskások és 45 a hajtónk. Az összes eredmény nem valami kiváló, 

csak 88 mezei nyúl, 13 kakas, három erdeiszalonka, egy üregi nyúl és egy 

fogoly, vagyis 106 darab.

Nekem nem jó napom van, igen kevés vad jön felém, ezért éppen csak az 

átlagot, 11 darabot ~ kilenc nvulat és két kakast - lőttem meg.
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KADARKÚT (Somogy megye)
December 6, Budapesten tegnap esett az eső, attól tartottam, hogy az idő 

a mai vadászatot elrontja. Kadarkúton ma deres, fagyos reggelre ébredünk, s 

bár nem derül ki, igen alkalmas az idő haj tó vadászatra; a homokon pedig 

nincsen sár. Mérey Lajos, a területgazda hívott meg körvadászatra. Tizenketten 

vagyunk puskások és vagy 100 a hajtónk. Kilenc kört alakítunk, mégpedig 

előbb kettőt a szabad mezőn, majd ötöt a sokféle erdőligetekkel kis 

akácosokkal, erdeifenyővel, befásított homokbuckákkal, szederbozótos, égeres 

hajlatokkal - tarkított szántóföldeken, s végül megint kettőt szabad réteken és 

vetéseken. A tizenkét puskás összes eredménye 74 nyúl, három fácán két fogoly 

és egy erdeiszalonka, vagyis 80 darab. Nekem ma kivételesen jó napom van, az 

aránylag kevés vadból elég jön felém, ezért többet lövök az egy puskásra eső 

átlag kétszeresénél, 13 nvulat és egy fácánkakast.

LOVASBERÉNY

December 10. Ebéd után Csekonics Endre gépkocsiján háromnegyed óra 

alatt levisz a Kecskeméti utcából Cziráky grófék 2500 holdas vadaskertjébe. 

Délután 2 órától 1/2 5-ig barkácsolunk. Feladatunk itt szokás szerint 

szarvasok selejtezése. Mindjárt az első negyedórában lövök egy satnya fiatal 

tehenet. Egy nyiladékon messziről láttuk meg, leszálltam a kocsiról, beloptam 

vagy 100 lépésre és lapockán lőttem. Elugrott és a rálövés helyétől 40 lépésre 

már kimúlt.

Aztán tovább barkácsolva, több részletben még vagy 20 szarvast láttunk, 

de jól megnézett, megítélt darabot biztosan meglőni nem volt több alkalmam, 

kockázatosán lőni pedig nem akartam.

Egész délután hideg szél fújt. Sötétedéssel megint a gépkocsiba szállunk 

és vacsorára és éjjeli szállásra Enyingre, Csekonics szüleihez megyünk, mert 

holnap reggel onnan előtt Gézaházára - gróf Ersterházy László fővadászánál 

nevelődő vérebem megtekintésére majd onnan Rédére hajtatunk, gróf 

Esterházi Pált meglátogatni és nagy trófeagyűjteményét megnézni.
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TÜSKEVÁR (Veszprém megye)

December 15. Nimsee Pál meghívott a győri püspökségtől bérelt 

területre egynapi erdei kisvadas hajtóvadászatra. Két bérlőtársa korán reggel 

Budapestről indulva, gépkocsin két és fél óra alatt visz le a területre. 

Jellegzetesen dunántúli sík erdő, nem messze a nekem emlékezetes sárosfoi 

pagonytól. Az idő borongós, szürke, időnként permetez a ködszerű eső, még 

nincsen fagy, sem hó; a tél még egyre késik. Délelőtt 1/2 11-től délután 1/2 4-ig 

bamalombos, rozsdás-szürkés cseres-tölgyes vágásokat hajtatunk meg. Nyolcán 

vagyunk puskások és 65 a hajtónk. Az összes eredmény 43 fácánkakas, 12 nyúl, 

egy róka, egy erdei- és egy sárszalonka. Ebből én kilenc fácánt és két nvulat 

lőttem; ezenfelül négy lelőtt kakasom vizsla híján elveszett.

LOVASBERÉNY (Fehér megye)

December 22. Délután 2 órától 4-ig Csekonics Endrével barkácsolok. 

Szokás szerint az a feladatunk, hogy szarvasokat selejtezzünk. Ámde a nehány 

nap előtt esett, azóta olvadt, majd megfagyott hó keményen ropog, a 

dombvidéket köd borítja, nem lehet messzire látni és lövésre nem kerül sor, már 

a magam lövésére. Szarvast ugyan látok 25-30 darabot, de mindig csak a kocsi 

elől menekülő s a ködben eltűnő kis csapatokat. A vad a köd miatt igen éber, 

bizalmatlan, nyugtalan és nem várja be a kocsit annyira, amennyire a ködben jól 

látni lehet.

Csekonics egy borjút lő; én nem sütöm el puskámat.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

December 29. Hideg, fehér téli világ. A földet araszos hó borítja, a 

fákon, ágakon, gallyakon, a nádon, ffivön, kórón fehérük a rárakódott hó, az
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eget szürke borulás takarja, hópelyhek szállingóznak és homályos a levegő. A 

babádi árkokban azonban többnyire meleg a víz, a rucáknak ilyenkor 

menedékhelye; megbújnak a magas töltések között a mély árkokban. Ezt az 

alkalmat kihasználni hívott meg Jancsi.

Reggeli után hárman, mégpedig Jancsi, Szabadhegy Pista és jómagam 

szánon kihajtatunk a határba és egész nap rucákra vadászunk. Amikor 

valamelyik árokban rajta hosszat végignézve messziről látunk rucákat, 

nagyot kerülve megyünk neki az ároknak, remélve, hogy rucákat lepünk meg 

benne. Ez hol sikerül, hol nem. Gyakran járunk úgy, hogy a rucák tőlünk 100 

lépéssel jobbra vagy balra kelnek szárnyra, amikor fellépünk az árokmenti 

töltésre. Egész napi mászkálásunk, kísérletezésünk eredménye hét ruca, két nyúl 

és két fácánkakas; ebből én két rucát, egy nvulat és egy kakast lőttem.

Ezzel letelt 1938-ban utolsó vadásznapom.
***
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Az 1938-ban elejtett vad:

Szarvasbika................................................................................................ 3

Szarvastehén.............................................................................................. 3

Őzbak.......................................................................................................10

őzsu ta .......................................................................................................29

Vaddisznó...................................................................................................2

Siketfajdkakas............................................................................................ 2

Erdei szalonka............................................................................................ 6

Róka............................................................................................................1

Vadkacsa...................................................................................................31

Fácán.......................................................................................................223

Fogoly.......................................................................................................13

Mezei nyúl............................................. .................................................142

Üregi nyúl....................................................................................................2

Vadgerle...................................................................................................... 9

Bíbic.............................................................................................................1

Szarka...........................................................................................................1

Szürkevaíjú.................................................................................................. 1

Összesen 479 drb.

1938-ban az alábbi területeken vadásztam:

Felcsút (Fehér m.); 1/6,1/30, X/23

Felsőbabád (Pest m.); 1/9, 111/18,22,25,28, IV/2, VI/12, VIII/14, IX/4, X/16,

XI/3,20, XII/4,29; 14 nap

Doboz (Békés m.); 1/10-11

Vizesfás (Békés m.); 1/24-27, VI/5-6

Devecser (Veszprém m.); 11/18-20

Budai-hegyvidék (Pest m.); III/l 1

Budakeszi (Pest m.); 111/17,26-27, 29, IV/1,3,5

Őcsény (Tolna m.); 111/19-20
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Márianosztra (Hont m); 111/24

Lovasberény (Fejér m.); IV/9, XII/10,22

Valea-Sebes (Hunyad és Szeben m.); IV/29-V/9; 11 nap

Patca (Somogy m.); V/20
Kadarkút (Somogy m.); V/21-22, VII/2-3, XII/6

Medgyes és környéke (Nagyküküllő m.); VII/22-VIII/1 11 nap

Kőhalom és környéke (Nagyküküllő m.); VIII/1-2

Görgény-Mocsár (Marostorda m.); VIII/3-4

Galonya (Marostorda m.); VIII/4-5

Fülesháza (Marostorda m.); VIII/5-7

Ratosnya (Marostoda m.); IX/14-X/4; 21 nap

Veszprémvarsány (Veszprém m.); X/8-12

Ravazd (Győr m.); XI/12

Peszér Pest m.); XI/19

Tüskevár (Veszprém m.); XII/15
***

23 vadászterületen összesen 105 nap.
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