
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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