
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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